
Aquest diumenge celebrem la Jornada 
Mundial del Migrant i del Refugiat sota  
el lema «Cap a un “nosaltres” cada ve-

gada més gran». Es tracta de prendre conscièn- 
cia de la situació del món davant el desafiament  
de les migracions per a afrontar amb ulls de 
fe aquest fenomen; per a respondre amb ac-
tituds cristianes als desafiaments que se’ns 
presenten; i per a descobrir les oportunitats 
que les migracions ens ofereixen de cara al 
futur, superant els temors que ens envaeixen  
davant un fet cada vegada més present en la  
nostra societat.

En el seu missatge, el papa Francesc ens 
convida a contemplar el fenomen de les migra-
cions a la llum del designi de Déu, que «va vo-
ler santificar i salvar als homes no individual - 
ment i aïllats, sense connexió entre si, sinó fer  
d’ells un poble perquè el conegués de veri-
tat i el servís amb una vida santa» (Vaticà II, 
Constitució sobre l’Església, 9). El Papa, en 
sintonia amb el magisteri de la seua encíclica 
Fratelli tutti i amb els gestos que caracteritzen  
el seu pontificat, ens situa davant l’horitzó de  
la fraternitat humana i ens convida a superar  
la temptació de quedar-nos en un «nosaltres» 
petit, reduït per fronteres o interessos polí-
tics i econòmics, que tendeixen a excloure als 
«altres»; i a substituir-lo per un «nosaltres» capaç 
d’abraçar a tot ésser humà vivint com a germans, 
compartint la mateixa dignitat que Ell ens dona.

Aquesta perspectiva ens ofereix la clau per a 
superar les actituds individualistes, que espon-
tàniament afloren en el nostre interior davant els 

constants fenòmens migratoris en un món plagat 
de catàstrofes, guerres i conseqüències del canvi 
climàtic que obliguen a molts a sortir de la seua  
terra, no sols per a trobar una vida més digna, si- 
nó també, simplement, per a poder viure. Hem d’a - 
prendre que tots estem interconnectats, que com-

partim destinació i viatge, i que si els éssers 
humans no estem units perirem junts.

Veient a la humanitat com una única famí-
lia de germans és com aprenem de veritat el 
que significa la catolicitat de l’Església i a fer-
la vida: «la catolicitat de l’Església, la seua  
universalitat (afirma el Papa), és una reali-
tat que demana ser acollida i viscuda en ca-
da època… (l’Esperit Sant) ens fa capaços 
d’abraçar a tots per a crear comunió en la di-
versitat, harmonitzant les diferències sense 
mai imposar una uniformitat que desperso-
nalitza». La catolicitat viscuda ens ha de por-
tar a no convertir les diferències en divisions; 
a afrontar el diàleg intercultural com a opor-
tunitat d’enriquir-nos mútuament; a créixer 
com a Església on tot batejat, allà on es tro-
be, se senta membre de ple dret de la comu-
nitat eclesial local; a comprometre’ns per-
què les nostres comunitats siguen obertes a  
tots. Estic convençut que aquesta actitud aca-
ba enriquint la vida de la nostra diòcesi i les 
nostres parròquies.

Essent més catòlics aprendrem a viure 
junts en harmonia i pau; afavorirem una cul-
tura de la trobada; superarem els prejudicis; 
contribuirem a què el món vaja sent cada dia 
una vertadera família; i el «nosaltres» carac-

teritzat per l’egoisme serà substituït per un «nos-
altres» que inclou a tots, fent realitat el «somni de  
Déu»: que tota la humanitat siguem una única fa- 
mília.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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E l punt d’arribada de la ideologia 
transhumanista és el posthuma-
nisme. El prefix post és clar i dis-

tint per si mateix. Es refereix a allò que  
ve després de l’humà. Evoca la idea d’un  
ésser que ja no és pròpiament humà, 
sinó una nova realitat, una nova espè- 
cie, el començament d’una nova estirp. 

¿Què és, però, un ésser posthumà? 
Els posthumans són l’objectiu a asso-
lir, el terme final dels transhumanistes.  
No són una realitat, encara, però és l’ho- 
ritzó escatològic d’aquest moviment. 

És l’home del futur que es configura, 
a si mateix, gràcies a la tecno logia. 

Un ésser posthumà, en l’imaginari 
transhumanista, és resistent a la malal- 
tia i impermeable a l’envelliment; dis-
posa d’una joventut i d’un vigor etern; 
exerceix un control sobre els seus pro-
pis desigs, sobre els seus humors i es- 
tats mentals; és capaç d’evitar els senti- 
ments de fatiga, de ràbia o d’indignació  
per foteses; té crescuda la capacitat  
per al plaer, per a l’amor, per a la sensi- 
bilitat estètica i per a la serenitat; ex-

perimenta nous estats de consciència 
que els cervells humans ac tuals no  
poden viure. Els éssers posthumans po- 
dran ser, fins i tot, completats amb in-
tel·ligències artificials.

El posthumanisme es perfila com una  
nova utopia, però, lligada a l’antropotèc- 
nia, és a dir, a la tecnologia aplicada a  
l’anthropos. Es tracta d’una proposta 
d’utopia que té, com a missió, canviar  
el fatalisme del naixement per un naixe- 
ment opcional o bé per una selecció pre- 
natal. 

Transcendir el cos és, doncs, allibe-
rar l’ànima humana de la seva presó i  
permetre-li que visqui eternament. Par- 
tint del principi platònic de què la immor- 
talitat de l’ànima està condicionada pel  
seu deslligament del cos biològic des-
prés de la mort, els transhumanistes 
pretenen alliberar-se del cos abans de 
la mort, tot substituint el cos biològic 
per un cos-màquina, que no sigui de ca- 
ràcter orgànic.

Dr. Francesc Torralba
Doctor en Teologia

EL POSTHUMANISME COM A HORITZÓ

Algunes perplexitats (I)

APUNTS PER A L’ANÀLISI



Este domingo celebramos la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado bajo el lema  
«Hacia un “nosotros” cada vez más grande».  

Se trata de tomar conciencia de la situación del 
mundo ante el desafío de las migraciones para 
afrontar con ojos de fe este fenómeno; para respon-
der con actitudes cristianas a los desafíos que se  
nos presentan; y para descubrir las oportunidades  
que las migraciones nos ofrecen de cara al futuro,  
superando los temores que nos invaden ante un he- 
cho cada vez más presente en nuestra sociedad.

En su mensaje, el papa Francisco nos invita a con- 
templar el fenómeno de las migraciones a la luz 
del designio de Dios, que «quiso santificar y salvar  
a los hombres no individualmente y aislados, sin co- 
nexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo pa-
ra que le conociera de verdad y le sirviera con una 
vida santa» (Vaticano II, Constitución sobre la Igle-
sia, 9). El Papa, en sintonía con el magisterio de 
su encíclica Fratelli tutti y con los gestos que carac-
terizan su pontificado, nos sitúa ante el horizonte 
de la fraternidad humana y nos invita a superar la 
tentación de quedarnos en un «nosotros» pequeño,  
reducido por fronteras o intereses políticos y econó-
micos, que tiende a excluir a los «otros»; y a susti-
tuirlo por un «nosotros» capaz de abrazar a todo ser 
humano viviendo como hermanos, compartiendo  
la misma dignidad que Él nos da.

Esta perspectiva nos ofrece la clave para supe-
rar las actitudes individualistas, que espontánea-
mente afloran en nuestro interior ante los constan-
tes fenómenos migratorios en un mundo plagado 
de catástrofes, guerras y consecuencias del cam-
bio climático que obligan a muchos a salir de su 
tierra, no solo para encontrar una vida más digna, 
sino también, simplemente, para poder vivir. Debe- 
mos aprender que todos estamos interconectados, 
que compartimos destino y viaje, y que si los seres 
humanos no estamos unidos pereceremos juntos.

Viendo a la humanidad como una única familia  
de hermanos es como aprendemos de verdad lo 
que significa la catolicidad de la Iglesia y a hacer-
la vida: «la catolicidad de la Iglesia, su universali- 
dad (afirma el Papa), es una realidad que pide ser  
acogida y vivida en cada época… (el Espíritu Santo)  
nos hace capaces de abrazar a todos para crear co- 
munión en la diversidad, armonizando las diferen-
cias sin nunca imponer una uniformidad que des-
personaliza». La catolicidad vivida nos debe llevar  
a no convertir las diferencias en divisiones; a afron-
tar el diálogo intercultural como oportunidad de en- 
riquecernos mutuamente; a crecer como Iglesia 
en la que todo bautizado, dondequiera que se en-
cuentre, se sienta miembro de pleno derecho de la  
comunidad eclesial local; a comprometernos para  
que nuestras comunidades sean abiertas a todos. 
Estoy convencido de que esta actitud acaba enri-
queciendo la vida de nuestra diócesis y de nuestras  
parroquias.

Siendo más católicos aprenderemos a vivir jun-
tos en armonía y paz; favoreceremos una cultura 
del encuentro; superaremos los prejuicios; contri-
buiremos a que el mundo vaya siendo cada día una  
verdadera familia; y el «nosotros» caracterizado por  
el egoísmo será sustituido por un «nosotros» que 
incluye a todos, haciendo realidad el «sueño de 
Dios»: que toda la humanidad seamos una única  
familia.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Jornada Mundial 
del Migrante  

y del Refugiado
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PALABRAS DE VIDA

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «El compromís 
per la pau i la fraternitat  
neix sempre de la base:  
cadascun, en les coses 
petites, pot fer la seva 

part. Cadascun, en les coses petites, 
pot comprometre’s a ser constructor  
de fraternitat, a treballar en la recons- 
trucció del que s’ha trencat, en comp-
tes d’alimentar la violència» (16 de 
maig).

@Pontifex: «Tots som responsables de 
la comunicació que fem, de les infor- 
macions que donem, del control que 
junts podem exercir sobre les notí cies 
falses, desemmascarant-les. Tots es-
tem cridats a ser testimonis de la ve-

ritat: a anar, veure i compartir» (16 de 
maig).

@Pontifex: «En l’oració, quan caiem en  
el compte de les nostres distraccions, 
la qual cosa ens ajuda a combatre-les 
és oferir amb humilitat el cor al Senyor 
perquè el purifiqui i el torni a centrar en  
Ell» (19 de maig).

@Pontifex: «Obrim també avui els nos-
tres cors al do de l’Esperit Sant, que ens  
fa sentir tota la bellesa i la veritat de 
l’amor de Déu en Crist mort i ressus - 
citat. I ens empeny a sortir, a donar  
testimoniatge d’aquest Amor que  
sempre ens precedeix amb la se- 
va misericòrdia» (23 de maig).

Sant Jordi d’Alfama

Visita a Calafat

E l domingo 25 de julio, coincidiendo con la fes-
tividad del Apóstol Santiago, tuvimos el honor  
de recibir la visita del Sr. Obispo acompañado  

por nuestro sacerdote, Iván, en nuestra pequeña 
y preciosa iglesia de Sant Jordi d’Alfama, urbani-
zación de l’Ametlla de Mar.

Nuestra comunidad lo recibió con alegría ofre-
ciendo una Misa acompañada de guitarra y cancio-
nes, que la hizo emotiva.

Nos fuimos contentos de haber podido estar pre-
sentes y conocerlo.

Blanca Ivanow

A l’estiu, la vida de la comu-
nitat parroquial de l’Amet-
lla de Mar viu un canvi im-

portant de ritme i prenen vida les 
capelles de les urbanitzacions de 
Calafat i Sant Jordi d’Alfama, on 
hi estiuegen força famílies que 
aprofiten el temps de vacances 
per mantenir-se en forma espiri-
tualment, podent participar de 
l’eucaristia i la confessió.

Aquest any, el Sr. Bisbe les ha 
visitat, en l’anterior nota fèiem 
referència a la visita a Sant Jordi,  
i el passat 31 de juliol era el torn 
de Calafat. Tot i la pluja, un bon 
grupet de feligresos es reuniren  
per celebrar l’eucaristia i poder  
compartir unes impressions en  

acabar la missa; el Sr. Bisbe s’o-
ferí per escoltar i dialogar amb 
tots els qui es van apropar.

Es respirava un ambient d’ale-
gria i joia durant la celebració amb 

els cants de Beatriz Martí nez  
que ens ajuda a viure el do de l’Es- 
perit Sant enmig d’uns dies de va- 
cances.

Pere Candeler
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Peregrinación del Camino Neocatecumenal 
de Tarragona y Tortosa

Fiesta del Día de los Abuelos

A fin de ayudar a los jóvenes del Camino 
Neocatecumenal de las diócesis de nues-
tra zona, y con las dificultades que marca 

la Covid, hemos realizado una miniperegrinación  

Comenzamos con el sacramento de la Peniten-
cia, rezo de Laudes, subida al Moncoscol, cate-
quesis sobre la ideología de género y sexualidad, 
Eucaristía, catequesis sobre la vida de san Pedro 
Nolasco y en el contexto de las Laudes del domin-
go, una llamada vocacional a la que respondieron 
como confirmación 2 seminaristas del Redempto-
ris Mater de Vitoria y una muchacha que en unos 
días ingresará en las Hermanitas del Cordero.

Los jóvenes, y también los catequistas, nos vi-
mos gratamente sorprendidos con la sesión de 
Starlight con la que el prior del monasterio nos 
introdujo en la maravilla de las constelaciones, 
estrellas y planetas que nos hacen presente la 
grandeza de la Creación y el amor de Dios. 

Nos despedimos con el deseo de que el próxi-
mo año podamos realizar la peregrinación pendien- 
te: «Al encuentro de María en los Alpes.»

Como siempre, seguiremos dándoos noticias en  
la esperanza de que el Señor abra las parroquias 
de la diócesis al anuncio del Kerigma a través de 
esta iniciación cristiana que es el Camino Neoca-
tecumenal. Jordi Ubach y Equipo

Camino Neocatecumenal
Diócesis de Tarragona y Tortosa 

En la parroquia de San Bartolomé, disfruta-
mos de la fiesta de la Primera Jornada Mun-
dial de los Abuelos y de los Mayores, se-

gún el deseo del papa Francisco, el pasado 23 de  
julio. Con mucha intensidad, el Consejo Parroquial  
y las catequistas fueron preparando la fiesta. Los 
nietos interpretaron una actuación familiar-tea-
tral-musical después de la santa Misa oficiada 
por el párroco, los concelebrantes malgaches, el  
diácono y el seminarista. Todos mostraban el con-
tento de poder agradecer a los abuelos y mayores  
este acto tan sencillo, puro, alegre y esperanzador.
  Cada familia recibió una foto de la familia y unos  
dulces del horno de las monjas agustinianas de San  
Mateo.

Manuel Ferrer

con cerca de 100 jóvenes de nuestra zona y de pa- 
rroquias de Barcelona.

Escogimos el Monasterio mercedario de Santa  
María del Olivar en Estercuel, Teruel. 

AGENDA

27.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Za 8,1-8 / Sl 101 / Lc 9,46-50]. Sant  
Vicenç de Paül (1581-1660), prev. a 
París, fund. dels Paüls (CM, 1625) i 
cofund. de les Filles de la Caritat (FC, 
paüles, 1633); sant Caius o Gai, bis-
be; sants Adolf i Joan, germans mrs.

28.  Dimarts [Za 8,20-23 / Sl 
86 / Lc 9,51-56]. Sant Venceslau, 
mr. (935), duc de Bohèmia; sant Llo- 
renç Ruiz, pare de família filipí, i com- 
panys, mrs. a Nagasaki (s. XVII). Lleida:  

 Beat Francesc Castelló i Aleu, mr.
29.  Dimecres [Dn 7,9-10.13-

14 (o bé: Ap 12,7-12a) / Sl 137 / Jo  
1,47-51]. Sants Arcàngels Miquel (pa - 

tró dels radiòlegs i els radioterapeu-
tes), Gabriel (patró de la radiodifusió  
i les telecomunicacions) i Rafael (o Ra- 
fel, patró dels emigrants); sant Fra-
tern, bisbe.

30.  Dijous [Ne 8,1-12 / Sl 18 /  
Lc 10,1-12]. Sant Jeroni, prev. i dr. de  
l’Església, dàlmata, mort a Betlem 
(420), patró dels llibreters, biblistes 
i traductors; santa Sofia, viuda.

OCTUBRE

1.  Divendres [Ba 1,15-22 / Sl 
78 / Lc 10,13-16]. Santa Teresa de  
l’Infant Jesús (1873-1897), vg. carme- 
litana a Lisieux, patrona de les mis-

sions; sant Remigi (†530) bisbe de 
Reims.

2.  Dissabte [Ba 4,5-12.27-29 / 
Sl 68 / Mt 18,1-5.10]. Sants Àngels 
de la Guarda. Lleida: Mare de Déu de  
l’Acadèmia (1862), patrona de la ciu-
tat de Lleida (1946); sant Sadurní, er-
mità, a Sòria; beat Berenguer de Pe- 
ralta, bisbe electe de Lleida.

3.  Diumenge vinent, XXVII de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Gn  
2,18-24 / Sl 127 / He 2,9-11 / Mc 10, 
2-16]. Sant Francesc de Borja (Gandia,  
1510 - Roma, 1572), prev. jesuïta; sant  
Gerard o Grau, abat; santa Maria Jo - 
sepa Rosselló, fund.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Dimecres 29, Tortosa, Residència  
Diocesana Sant Miquel Arcàngel, 
a les 11 h, Missa.

◗  Divendres 1 d’octubre,  Camarles,  
a les 19.30 h, confirmacions.

◗  Dissabte 2, La Fatarella, a les 19 h,  
confirmacions.

◗  Diumenge 3, Benicarló, Parròquia 
Sant Bartomeu, a les 12.30 h, con- 
firmacions.

*  Aquests actes poden canviar degut  
a les circumstàncies per la pandè- 
mia de la Covid-19.
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Moltes vegades ens creiem  
posseïdors de Déu en 
exclusiva; com si fos no-

més «el nostre» Déu i no el dels 
altres. En canvi, Jesús i Moisès 
tenien un esperit molt més mag-
nànim, molt més obert. A l’evan- 
geli Joan confessa clarament: 
N’hem vist un que es valia del 
vostre nom, per treure dimonis i  
li dèiem que no ho fes més, perquè  
no és dels que venen amb nos-
altres. Com no és dels nostres, 
encara que faci el bé com és  
lluitar contra els dimonis, no pot  
actuar: fer el bé és només la nos- 
tra marca. I què diu Jesús?: Dei- 
xeu-lo fer. Ningú que en nom meu  
faci miracles, no podrà després 
malparlar de mi. Qui no és contra  
nosaltres, és amb nosaltres. És 
una lliçó que hauríem d’apren- 
dre. Massa sovint pensen que no- 
més fem el bé els qui creiem en 
Crist; els indiferents, els agnòs-
tics, els ateus en queden exclo-
sos. I no és així, de cap manera. 
També a Moisès li diuen que hi 
ha dos homes que ell havia con-
vocat i no s’havien presentat da-
vant el tabernacle per rebre l’Es-
perit, però que tanmateix ara 
profetitzen. I Josuè li demana: 
Senyor meu, prohibiu-los-ho. Al-
tre cop l’exclusivisme! Però Moi-
sès amb un esperit molt més 
obert diu: Tant de bo que tot el 
poble del Senyor tingués el do 
de profecia. Déu és lliure i pot 
actuar a través de qualsevol per-
sona. I es manifesta a qui vol.  
I tothom pot fer el bé ni que no 
sigui creient. Però a nosaltres  
el Senyor ens exigeix molt: no 
allunyar ningú ni que sigui al 
preu de renunciar al que ens és 
més estimat. Per això parla de 
tallar la mà o el peu o de treure’s  
l’ull propi. És evident que és un 
llenguatge exagerat però cal so-
bretot evitar l’escàndol dels més 
petits perquè el qui escandalitza 
més li valdria que el tiressin al 
mar amb una mola de molí lliga-
da al coll. I Jaume, a la segona 
lectura és molt dur amb els rics, 
aquells que han escatimat el jor-
nal dels treballadors, que han 
condemnat el just, que l’han as- 
sassinat. Hem de ser molt exi-
gents però no apartant els qui  
fan el bé (siguin o no dels nostres)  
sinó amb nosaltres mateixos,  
acollint tothom, no escandalitzant  
els més petits, no robant els al- 
tres.

Mn. Jaume Pedrós

«Si no és contra 
nosaltres, és  

amb nosaltres»
◗  Lectura del libro de los Números (Núm 11,25-29)

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con 
Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo 
pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre 
ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvie- 
ron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos 
del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de 
los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el 
espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a profeti-
zar en el campamento. Un muchacho corrió a contár-
selo a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en 
el campamento». Josué, hijo de Nun, ayudante de Moi-
sés desde joven, intervino: «Señor mío Moisés, prohíbe-
selo». Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso 
por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el es-
píritu del Señor y profetizara!».

◗  Salmo responsorial (18)

R.  Los mandatos del Señor son rectos y alegran el co-
razón.

La ley del Señor es perfecta, / y es descanso del alam; / el  
precepto del Señor es fiel, / e instruye a los ignoran tes. R.

El temor del Señor es puro, / y eternamente estable; /  
los mandamientos del Señor son verdaderos, / y ente-
ramente justos. R.

También tu siervo es instruido por ellos / y guardarlos 
comporta una gran recompensa. /¿Quién reconoce 
sus faltas? / Absuélveme de lo que se me oculta. R.

Preserva a tu siervo de la arrogancia, / para que no me  
domine: / así quedaré limpio e inocente / del gran pe-
cado. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol Santiago (Sant 5,1-6)

Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgra-
cias que os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida 
y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vues-
tra plata están oxidados y su herrumbre se conver tirá 
en testimonio contra vosotros y devorará vuestras car-
nes como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas en los úl- 
timos días! Mirad, el jornal de los obreros que segaron 
vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, es-
tá gritando, y los gritos de los segadores han llegado a 
los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo 
sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis  
cebado vuestros corazones para el día de la matanza. 
Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual  
no os ofrece resistencia. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  
(Mc 9,38-43.45.47-48)

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos 
visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se 
lo hemos querido impedir, porque no viene con noso-
tros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien 
hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar 
mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro». «Y el que os dé a beber un vaso de agua por-
que sois de Cristo, en verdad os digo que no se queda-
rá sin recompensa. El que escandalice a uno de estos 
pequeñuelos que creen, más le valdría que le encaja-
sen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al 
mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te va- 
le entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a 
la “gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te 
induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la 
vida, que ser echado con los dos pies a la “gehenna”.  
Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale en-
trar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los 
dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el  
fuego no se apaga».

◗  Lectura del llibre dels Nombres (Nm 11,25-29)

En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava 
amb Moisès. Llavors prengué de l’Esperit que Moisès 
tenia i el donà als setanta ancians. Quan l’Esperit es 
posà damunt d’ells entraren en estat d’exaltació profè-
tica i no paraven. En el campament havien quedat dos 
homes, Eldad i Medad, inscrits entre els setanta però 
que no s’havien presentat davant el tabernacle. L’Es-
perit també es posà damunt d’ells i, allà mateix, al cam-
pament, entraren en aquell estat d’exaltació profètica. 
Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. Josuè, 
fill de Nun, que des de jove era l’ajudant de Moisès, di-
gué: «Moisès, senyor meu, prohibiu-los-ho.» Però Moi-
sès li respongué: «Estàs gelós per mi? Tant de bo que 
tot el poble del Senyor tingués el do de profecia, i que el  
Senyor els donés a tots el seu Esperit!»

◗  Salm responsorial (18)

R. Els preceptes del Senyor omplen el cor de goig.

És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; /  
és ferm el que el Senyor disposa, / dona seny als igno-
rants. R.

Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sem-
pre; / els determinis del Senyor són ben presos, / tots 
són justíssims. R.

El servent vostre està prompte a guardar-los amatent; /  
però, qui s’adona de les pròpies errades? / Disculpeu 
el que em passa inadvertit. R.

Preserveu-me, Senyor, de l’orgull, / que no s’apoderi de 
mi; així seré irreprensible, / i net d’una gran culpa. R.

◗  Lectura de la carta de sant Jaume (Jm 5,1-6)

Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu des-
consoladament per les desgràcies que us cauran al da-
munt. Les vostres riqueses s’han podrit, s’han arnat 
els vostres vestits, s’han rovellat el vostre or i la vos-
tra plata, i el seu rovell serà el vostre acusador i us de-
vorarà les carns. Heu amuntegat riqueses precisament 
aquests dies, que són els darrers. El jornal que heu  
escatimat als qui han segat els vostres camps cla- 
ma contra vosaltres, i el crit dels segadors ha arribat  
a les orelles del Senyor de l’univers. Heu viscut aquí a  
la terra una vida de delícies i plaers, us heu engrei- 
xat com el bestiar, ara que és el dia de la matança.  
Heu condemnat el just, l’heu assassinat i ell no s’ha 
resistit.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 9,38-43.45.47-48)

En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n’hem 
vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis, i li  
dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui venen 
amb nosaltres.» Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú 
que en nom meu faci miracles no podrà després mal-
parlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosal-
tres. Tothom qui us doni un vas d’aigua pel meu nom, 
perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no que-
darà sense recompensa. Però a aquell que allunya de 
mi un d’aquests petits que tenen fe, valdria més que 
el tiressin al mar amb una mola d’ase lligada al coll. Si  
la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que 
entris a la vida sense mà, i no que vagis amb totes dues 
mans a l’infern, al foc que no s’apaga. Si el teu peu et 
fa caure en pecat, talla-te’l. Val més que entris a la vida 
sense peu, i no que siguis llençat amb tots dos peus  
a l’infern. I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te’l. 
Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull, i no  
que siguis llençat amb tots dos ulls a l’infern, on el corc 
no mor mai i el foc no s’apaga.»
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