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PARAULES DE VIDA

El sentit cristià de la festa
l llarg de tot l’any, però de manera especial
durant els mesos d’estiu, en els nostres
pobles i ciutats se celebren les festes patronals. Són uns dies especialment entranyables
per a tots, tant per als qui resideixen habitualment en ells com per a aquells que, havent nascut en un determinat lloc, per distints motius ja
no viuen allí. Per a molts, la celebració de les festes majors és una ocasió per tornar als llocs d’origen, retrobar-se amb familiars i amics i estretir els
lligams que els uneixen amb les seues arrels.
Aquestes celebracions contenen molts valors
que tots hauríem de fer un gran esforç per preservar: en un món cada vegada més globalitzat, les
festes ajuden a conservar la singularitat de les tradicions i costums de cada poble; en una societat
on es generalitza una manera de vida cada vegada
més individualista, durant aquests dies es disfruta d’estar amb els coneguts i amics; en una cultura caracteritzada per l’utilitarisme, les festes ens
permeten créixer en el sentit de la gratuïtat.
En el cicle anual de la vida de les parròquies,
aquests dies són també molt importants. És el
moment de reviure i afermar el fonament cristià
que impregna la nostra pròpia vida i la història dels
nostres pobles. Les festes són expressió d’una
manera de veure el món des de la perspectiva
que ofereix la fe cristiana. Han nascut d’ella i durant segles han servit per a conservar-la i alimentar-la. Aquesta fe ha donat origen a un patrimoni
cultural del què en la nostra diòcesi ens podem
sentir orgullosos: ermites i santuaris que contenen creacions artístiques d’una gran bellesa; tradicions que expressen l’ànima dels nostres pobles i que s’han conservat i transmès al llarg de
molts segles. Durant el temps que estic al cap-
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davant de la diòcesi he compartit molts moments
singulars de les festes en molts llocs. En totes
parts he constatat el sa orgull que sent cada poble per haver conservat i transmès el tresor de
la tradició pròpia. No oblidem que totes les tradicions han servit i han de servir per a transmetre
el tresor de la Fe. Si oblidem açò estem perdent
allò que dóna sentit a les nostres festes. Invite
els sacerdots i als que col·laboren en les parròquies, a què valorem el potencial evangelitzador
d’aquestes celebracions, en les que la fe pot arribar al cor de tantes persones.
L’alegria de la fe i el goig d’aquests dies s’expressa també en moments festius que, sense ser
pròpiament religiosos, no haurien de contradir el

sentiment creient que està en l’ànima de les festes, perquè ajuden a créixer en els valors humans
que dignifiquen les persones i afavoreixen un bon
ambient en els pobles: l’amistat, la trobada i la
convivència entre les persones, la cultura, etc... Valorem aquesta dimensió de la festa i creem un ambient que ajude als joves a descobrir que per a
divertir-se i passar-ho bé no cal buscar experiències límit que acaben danyant la persona. Un cristià no és algú que fuig del molt, sinó que vol dignificar-lo amb la seua presència i el seu mode d’actuar.
Desitjo que tots tingueu unes bones festes.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

LES R AONS DE CREURE

Una opció raonable i legítima (i III)
es del meu punt de vista, Jesús és motiu de
fe. Estima els pecadors i comparteix la taula amb ells escandalitzant els fariseus. Torna tota la seva dignitat a la dona que havia de ser
lapidada per haver comès adulteri. Tracta amb la
samaritana, una heretge. Accepta la invitació del
publicà i l’elogia, tot i la seva mala reputació. No té
en compte el dissabte quan es tracta de salvar una
persona. Purifica el temple, lloc sagrat per excellència.
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Jesús prefereix els pobres sense que això comporti cap ressentiment envers els rics. Mostra una
conducta revolucionària en el pla religió que commou els seus coetanis. Predica l’amor universal,
la pràctica de la donació, l’alliberament de tots els
setges exteriors i interiors i exhorta a exercitar el
perdó sense condicions. El fet que el seu missatge
transcendeix les meves possibilitats de seguiment,
no li treu valor. Només posa de manifest, la meva
fragilitat.

Viu pobrament, austerament, passa per l’angoixa de l’hort de les oliveres, fa un terrible crit en la
creu quan se sent abandonat per Déu. El Déu que
Jesús anuncia no és el que esperem, no és el dels
nostres fantasmes, ni infantilismes; tampoc no és
el de les nostres dignes filosofies. És el Déu de
l’Amor, que no pertany a cap home, ni a cap religió,
a cap nació o Estat.
Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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La Residència diocesana
«Sant Miquel Arcàngel»
de Tortosa, en procés d’obtenir
la certificació ISO de qualitat

PALABRAS DE VIDA

El sentido cristiano
de la fiesta
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lo largo de todo el año, pero de modo especial durante los meses de verano, en nuestros pueblos y ciudades se celebran las
fiestas patronales. Son unos días especialmente
entrañables para todos, tanto para quienes residen habitualmente en ellos como para aquellos
que, habiendo nacido en un determinado lugar,
por distintos motivos ya no viven allí. Para muchos,
la celebración de las fiestas mayores es una ocasión para regresar a los lugares de origen, reencontrarse con familiares y amigos y estrechar los
lazos que les unen con sus raíces.
Estas celebraciones contienen muchos valores
que todos deberíamos hacer un gran esfuerzo
por preservar: en un mundo cada vez más globalizado, las fiestas ayudan a conservar la singularidad de las tradiciones y costumbres de cada
pueblo; en una sociedad en la que se generaliza
un modo de vida cada vez más individualista, durante estos días se disfruta de estar con los conocidos y amigos; en una cultura caracterizada
por el utilitarismo, las fiestas nos permiten crecer
en el sentido de la gratuidad.
En el ciclo anual de la vida de las parroquias,
estos días son también muy importantes. Es el
momento de revivir y afirmar el fundamento cristiano que impregna nuestra propia vida y la historia
de nuestros pueblos. Las fiestas son expresión de
un modo de ver el mundo desde la perspectiva que ofrece la fe cristiana. Han nacido de ella
y durante siglos han servido para conservarla y
alimentarla. Esta fe ha dado origen a un patrimonio cultural del que en nuestra diócesis nos podemos sentir orgullosos: ermitas y santuarios que
contienen creaciones artísticas de una gran belleza; tradiciones que expresan el alma de nuestros
pueblos y que se han conservado y transmitido
a lo largo de muchos siglos. Durante el tiempo
que llevo al frente de la diócesis he compartido
muchos momentos singulares de las fiestas en
muchos lugares. En todas partes he constatado
el sano orgullo que siente cada pueblo por haber
conservado y transmitido el tesoro de la tradición
propia. No olvidemos que todas las tradiciones
han servido y deben servir para transmitir el tesoro de la Fe. Si olvidamos esto estamos perdiendo aquello que da sentido a nuestras fiestas.
Invito a los sacerdotes y a quienes colaboran
en las parroquias, a que valoremos el potencial
evangelizador de estas celebraciones, en las que
la fe puede llegar al corazón de tantas personas.
La alegría de la fe y el gozo de estos días se expresa también en momentos festivos que, sin ser
propiamente religiosos, no deberían contradecir
el sentimiento creyente que está en el alma de
las fiestas, porque ayudan a crecer en los valores
humanos que dignifican a las personas y favorecen un buen ambiente en los pueblos: la amistad, el encuentro y la convivencia entre las personas, la cultura, etc... Valoremos esta dimensión
de la fiesta y creemos un ambiente que ayude a
los jóvenes a descubrir que para divertirse y pasarlo bien no es necesario buscar experiencias
límite que acaban dañando a la persona. Un cristiano no es alguien que huye del mucho, sino que
quiere dignificarlo con su presencia y su modo de
actuar.
Deseo que todos tengáis unas felices fiestas.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

a Residència Diocesana d’Ancians «Sant Miquel Arcàngel» de Tortosa ha iniciat els tràmits
per tal d’obtenir la certificació de qualitat internacional ISO 9001-2015, d’acord amb els estàndards normatius fixats per la International Standards Organization (ISO).
D’aquesta manera la residència manifesta la seva voluntat de disposar d’un esquema de treball que
estableixi les seves normes i processos organitzatius, adreçats a la prestació d’uns nivells de qualitat definits a l’esmentada norma i d’aplicació en
l’àmbit internacional.
En aquest sentit, l’obtenció de la certificació
adaptarà els seus processos d’actuació a la norma
internacional, tot i tenint en compte aspectes com
ara: la política i la gestió de la qualitat, les funcions
organitzatives, la planificació i el control operatiu, el
desenvolupament de productes i serveis, l’avaluació del desenvolupament i seguiment de tasques,
els processos d’auditoria interna, etc…
Aquesta darrera versió (la més moderna) de la norma ISO 9001 contempla l’adopció d’un esquema
comú organitzatiu, es reforça l’enfocament a processos, introdueix la proactivitat en les tasques d’atenció a les persones i, en definitiva, centra la prestació
de serveis a l’usuari com a prioritat i element definidor del servei de qualitat.
La Residència «Sant Miquel Arcàngel» de Tortosa,
treballa amb el model d’atenció centrada en la persona, des de fa anys disposa de la certificació defini-
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tiva com a centre lliure de subjeccions i està posant en
marxa el PAU, pla d’autoprotecció aprovat per l’administració el passat 2016.
Patronat de la Residència

Confirmacions
a l’Hospitalet
de l’Infant
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l passat 20 de maig, 6 joves de l’ESO d’Hospitalet de l’Infant van rebre el sagrament de la
Confirmació de mans del Sr. Bisbe.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Dono gràcies
a Déu pels pares que cerquen viure en l’amor i tiren endavant fins i tot si
cauen molts cops al llarg del camí»
(1 de juny).
@Pontifex: «A través de la foscor dels
conflictes podem ser espelmes per recordar que la llum preval per sobre les
tenebres» (2 de juny).

@Pontifex: «Promoguem
amb coratge tots els mitjans
necessaris per protegir la
vida dels nostres infants»
(3 de juny).
@Pontifex: «Deixem-nos
guiar amb docilitat per l’Esperit Sant per a no errar el camí i no tancar els nostres cors»
(4 de juny).
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Assemblea d’Acció Catòlica General de Tortosa
celebrada a l’ermita de la Petja de Tortosa
l dissabte 20 de maig, a l’ermita de la Petja de Tortosa, es
va celebrar l’assemblea de final de curs de l’Acció Catòlica General de Tortosa.
La jornada va començar a les 10.30
h amb una pregària inicial i després
es va fer la revisió del curs i el balanç
econòmic, també es va comentar
possibles temes per al curset de formació del curs 2018-2019, i Agustí Moreso ens va comentar com estan les gestions del ponent d’aquest
curset 2017, que el tema va sobre
cristianisme i ecologia. Aquest any
tenim l’assemblea general de ACG
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de tota Espanya a Santiago de Compostel·la, del 3 al 6 d’agost, i prèviament es farà el «camino» de Tuy a Santiago de Compostel·la (anomenat
«Camí portuguès») del 27 de juliol al 2
d’agost.
Els set grups que formen el sector
d’adults de l’Acció Catòlica General
de Tortosa són dels pobles de Benicarló, Alcanar i Tortosa, i el consiliari
diocesà és Mn. Juan B. Andrés.
Per finalitzar la jornada es va fer un
dinar de germanor amb tots els membres i el consiliari.
Antoni Caballol
President de ACG Tortosa

Jornada diocesana de la Pastoral de la Salut
l dissabte 20 de maig tingué
lloc al Centre d’Espiritualitat
Sant Enric d’Ossó, de Jesús-Tortosa, una Jornada diocesana de la
Pastoral de la Salut, amb el lema:
«Cuidar la terra, cuidar les persones.»
Estava adreçada als membres i visitadors parroquials que col·laboren
en la Pastoral dels Malalts, a les persones que treballen en hospitals i
en residències gerontològiques i als
membres de l’Hospitalitat de Lourdes. Ens vam aplegar vint-i-dues persones.
A les 10.30 h s’inicià la jornada
amb una pregària i, tot seguit, el Sr.
Bisbe, Mons. Enrique Benavent, ens
adreçà unes paraules de benvinguda, remarcant la importància de celebrar trobades de persones relacionades amb el món de la salut i amb el
desig que aquestes es consoliden.
En la Visita Pastoral, el primer que fa
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AGENDA
◗ Del 10 al 12, Conferència Episcopal Tarraconense.
◗ Del 10 al 14, Desert de les Palmes,
exercicis espirituals per al clero.
◗ Del 10 al 17, Camí de Sant Jaume,
Delegació Vocacional.
◗ Dijous 13, Catedral, a les 19 h, inauguració del retaule de les santes,
Càndia, Còrdula i Úrsula.
◗ Divendres 14, Els Montells, a les
20 h, confirmacions.
◗ Dissabte 15, Tortosa, Parròquia
Sant Blai, a les 20 h, confirmacions.
◗ Diumenge 16, Tírig, a les 12 h, confirmacions.

és visitar els malalts i descobreix dues
coses:
—Els malalts agraeixen amb molt
de goig la visita, la pregària i la
comunió, valorant coses que a

nosaltres ens passen desapercebudes.
—Els malalts ens evangelitzen.
Rebem més que el que els donem.

A continuació, Mn. Joan Bajo, delegat diocesà de la Pastoral de la Salut, va fer una xerrada sobre «Pastoral de la Salut i ecologia integral:
Cuidar la terra, cuidar les persones».
Va fer la presentació del tema mitjançant un PowerPoint a partir de la
carta encíclica Laudato Si’ del papa
Francesc, qui ens fa una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera com estem construint el futur del
planeta i la necessitat que tenim d’una solidaritat universal nova.
Després d’un descans, el Dr. Salvador Pallarés, metge de família i membre de la delegació diocesana de la
Pastoral de la Salut, va fer la xerrada
sobre: «Les causes físiques de la mort
de Jesús». Havia tret la documentació a partir del «Llençol Sant». Fou
una xerrada molt colpidora i molt interessant.
Maria Joana Querol

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
10. Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[Gn 28,10-22 / Sl 90 / Mt 9,18-26].
Sant Cristòfol, màrtir, patró dels automobilistes; santa Verònica Giuliani, verge caputxina; santa Amèlia,
viuda; sant Ascani, màrtir; beats
Carmel Bolta, prevere, i Francesc
Pinazo, franciscans i màrtirs a Damasc.
11. Dimarts [Pr 2,1-9 / Sl 33 /
Mt 19,27-29]. Sant Benet (†547),
abat, patriarca dels monjos d’Occident, patró d’Europa i patró dels
arxivers, bibliotecaris i documentalistes. Sant Pius I, papa (140-155)
i mr.; santa Olga, reina.

12. Dimecres [Gn 41,55-57;
42,5-7a.17-24a / Sl 32 / Mt 10,1-7].
Sant Joan Gualbert, abat; sant Abundi, prev. i mr. a Còrdova (854); sant
Ignasi Delgado, bisbe i mr.; sant Josep Fernàndez, prev. i mr.
13. Dijous [Gn 44,18-21.23b29;45,1-5 / Sl 104 / Mt 10,7-15].
Sant Enric (†1024), emperador germànic; sant Eusebi de Cartago, bisbe; santa Teresa de Jesús dels Andes, vg. carmelitana xilena.
14. Divendres [Gn 46,1-7.2830 / Sl 36 / Mt 10,16-23]. Sant Camil de Lel·lis (1550-1614), prev.,
fund. Servents dels Malalts a Roma

(MI, 1582), patró dels malalts i els
infermers; sant Francesc Solano,
prev. fransciscà, de Montilla, missioner al Perú; santa Adela, viuda.
15. Dissabte [Gn 49,29-32;
50,15-24 / Sl 104 / Mt 10,24-33].
Sant Bonaventura (1218-1274),
bisbe d’Albano i doctor de l’Església,
cardenal (franciscà); sant Antíoc,
metge, mr.
16. Diumenge vinent, XV de durant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Is
55,10-11 / Sl 64 / Rm 8,16-23 / Mt
13,1-23]. Mare de Déu del Carme o
del Carmel (s. XIII), patrona de la gent
de mar.
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Diumenge XIV de durant l’any
◗ Lectura de la profecía de Zacarías
(Zac 9,9-10)

El Senyor diu: «Alegra’t, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la seva entrada.
És bo i salvador, muntat humilment en un ase,
en un pollí, fill de somera. Bandejarà d’Efraïm els
carros de guerra, allunyarà de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels guerrers seran bandejats.
Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, i el
seu domini s’estendrà d’un mar a l’altre, des del
gran Riu fins a l’extrem del país.»

Esto dice el Señor:
«¡Salta de gozo, Sión; alégrate, Jerusalén! Mira
que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén; romperá el arco guerrero y proclamará la paz
a los pueblos.
»Su dominio irá de mar a mar, desde el Río hasta los extremos del país».

◗ Salm responsorial (144)

◗ Salmo responsorial (144)

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu
i rei meu.

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,
mi rey.

Us exalçaré, Déu meu i rei meu, / beneiré el vostre nom per sempre. / Us beneiré dia rere dia, /
lloaré per sempre el vostre nom. R.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre por siempre jamás. / Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al
càstig, gran en l’amor. / El Senyor és bo per a
tothom, / estima entranyablement tot el que ell
ha creat. R.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a
la cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno con
todos, / es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que us enalteixin les vostres criatures, / que us
beneeixin els fidels; / que proclamin la glòria del
vostre regne / i parlin de la vostra potència. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, /
que te bendigan tus fieles. / Que proclamen la
gloria de tu reinado, / que hablen de tus hazañas. R.

Totes les obres del Senyor són fidels, / les seves
obres són obres d’amor. / El Senyor sosté els qui
estan a punt de caure, / els qui han ensopegat,
ell els redreça. R.

El Señor es fiel a sus palabras, / bondadoso en
todas sus acciones. / El Señor sostiene a los
que van a caer, / endereza a los que ya se doblan. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma (Rm 8,9.11-13)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 8,9.11-13)

Germans, vosaltres no viviu segons les mires de
la carn sinó segons les de l’Esperit, perquè l’esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’esperit de Crist, no seria de
Crist. I si habita en vosaltres l’esperit d’aquell
que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu esperit, que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d’entre
els morts donarà la vida als vostres cossos mortals. Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure
com demana la carn. Perquè si visquéssiu així,
moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir les
obres pròpies de la carn, viureu.

Hermanos:
Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu
de Cristo no es de Cristo. Y si el Espíritu del que
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos morales, por el mismo Espíritu que habita
en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero
si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 11,25-30)

◗ Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (Mt 11,25-30)

En aquell temps, Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis
i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós.
El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora
del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill;
igualment, no coneix veritablement el Pare, fora
del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu
a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us
faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor,
i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè
el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera.»

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y
entendidos, y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido
entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo
más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Toma mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

El jou del Crist
és suau
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l llibre de Zacaries de fet en són
dos, d’autors i èpoques diferents.
El 2n (cp. 9-14) és antologia de textos messiànics molt influents al N.T.
El rei entra a Sió (Jerusalem) inaugurant un temps de pau muntat humilment
en un ase, animal dels pobres; a més
allunyarà els cavalls, animals per a la
guerra.
L’oracle servirà per narrar l’entrada
messiànica de Jesús a Jerusalem.
L’Esperit surt 19 vegades a Rm 8 amb
l’antítesi entre Esperit i carn que abasta
l’ésser, el viure i l’obrar: no amb esquema dualista de cos i ànima sinó a nivell dinàmic-existencial.
Pau avisa que el nostre estar en l’Esperit depèn de l’habitar l’Esperit en nosaltres.
El retret de Jesús (v. 21s) a les poblacions on havia fet molts del seus miracles però no s’havien convertit emmarca
ara la pregària de Jesús enaltint el Pare.
Corazín i Betsaida tipifiquen els qui,
rebent abundància de gràcies, no volen
fer cas al missatge diví de conversió.
Us enalteixo, Pare, perquè reveleu als
senzills tot això que amagueu als savis:
l’obstacle no és la saviesa sinó l’orgull
que massa sovint l’acompanya. El savi
de debò, com més sap, millor sap que
li queda molt per descobrir. El senzill,
conscient que desconeix moltes coses,
aprèn dels qui val la pena escoltar.
Veniu a mi tots els cansats i afeixugats:
Jesús és la referència personalitzada de
la meta —Déu— cap a on volem tendir.
Accepteu el meu jou suau que no és
cap llei externa sinó l’ideal evangèlic de
les Benaurances, més exigents que la
Llei, però amb l’Esperit de Jesús com a
motor dins nostre.
Mn. José Luis Arín
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◗ Lectura de la profecia de Zacaries
(Za 9,9-10)

COMENTARI

