
E l papa Francesc ha convocat to ta  
l’Església a iniciar un procés sino- 
dal. El curs pastoral que ara comen- 

cem estarà marcat per aquesta vivència  
eclesial. La sinodalitat és una caracte-
rística essencial del camí de l’Església al  
llarg del temps. Tota la seua història és  
una peregrinació que té com a meta el 
Regne de Déu i l’hem de recórrer junts: 
tot el poble de Déu s’encamina cap a la  
Pàtria definitiva. En eixa totalitat no hem  
d’incloure’ns únicament els que vivim ara,  
perquè l’Església no comença ni acaba 
en nosaltres. No hem inventat la fe, sinó  
que l’hem rebuda perquè els cristians 
de les generacions anteriors l’han man-
tinguda viva, entre els quals cal destacar  
els sants, que són els testimoniatges 
més clars del que és l’evangeli viscut i el  
tresor més gran que l’Església ha aportat al món. 
De la mateixa manera que la fe cristiana no comen- 
ça amb nosaltres, tampoc acaba amb nosaltres: 
vindran noves generacions de cristians i de sants 
que continuaran donant testimoniatge de Crist i 
sembrant la llavor de la vida de la gràcia en la his- 
tòria de la humanitat. La nostra responsabilitat és  
mantindre viva la fe i transmetre-la amb la paraula  
i el testimoniatge.

Cada època de la història té les seues caracterís-
tiques pròpies: la cultura i els valors des dels quals  
les persones configuren la seua vida canvien cons- 
tantment. La nostra època es caracteritza per ser  
un moment de transformacions ràpides i profundes.  

Això suposa nous desafiaments per a la fe i l’evan - 
gelització. De vegades tenim la sensació que està  
naixent un món nou que ha de ser evangelitzat i  
que aquesta tasca supera les nostres forces. Ne- 
cessitem reflexionar junts sobre la situació que 
estem vivint i buscar camins per a anunciar l’Evan-
geli d’una manera que ressone en el cor dels ho- 
mes i dones del nostre temps. Avui, més que mai,  
sabem que no podem evangelitzar des d’actituds  
individualistes; que no podem estar passivament  
a l’espera que uns altres realitzen aquesta mis-
sió; que sense la comunió joiosament viscuda i  
un compromís de tots l’evangelització no és possi-
ble.

La imatge d’una Església identificada  
amb el ministeri, i concebuda com una 
institució que està davant nostre per a  
dir-nos a cada moment el que hem de  
fer, no es correspon amb la seua iden- 
titat més profunda. Això porta a consi-
derar-la com una institució que pot ser 
útil, però que, en el fons, és aliena a mi  
perquè no la considero meua i, per tant, 
no em sento responsable d’ella. Tots els  
batejats tenim una dignitat de fills de Déu  
i estem cridats a participar activament 
en l’edificació del Cos de Crist. Per a això  
necessitem trobar-nos, dialogar, parlar,  
escoltar-nos i, d’aquesta manera, créixer  
en la comunió. Això és la sinodalitat por - 
tada a la vida de l’Església.

En la nostra diòcesi ja es va viure l’ex- 
periència d’un sínode diocesà i encara  

avui tenim algunes estructures que van néixer d’ell: 
consells de pastoral diocesà i parroquials; consells  
d’economia; laics i laiques sense el compromís de  
les quals la pastoral seria més pobra. Necessitem  
revitalitzar aquests organismes, creure en ells i  
créixer en el sentit de responsabilitat eclesial. Per  
això us vull convidar a participar en aquest procés  
sinodal, que començarà en la nostra diòcesi el  
16 d’octubre amb una trobada diocesana d’agents  
de pastoral i una celebració de l’Eucaristia en la  
Ca tedral.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Comunió, participació i missió
PARAULES DE VIDA

Un religiós, fets ja els vuitanta tres  
anys, celebrà, fa unes setmanes,  
el cinquantè aniversari de la seva  

ordenació presbiteral. «L’Esperit del Se - 
nyor Déu reposa sobre meu, / perquè el 
Senyor m’ha ungit. / M’ha enviat a por- 
tar la bona nova als pobres, / a curar els  
cors abatuts, / a proclamar als captius  
la llibertat / i als presos el retorn de la  
llum, / a proclamar l’any de gràcia del  
Senyor, / el dia que el nostre Déu farà  
justícia, / a consolar tots els qui estan  
de dol» (Is 61,1-2).

Moment de records i d’acció de grà-
cies. Records de persones, dels altres  
companys que amb ell s’ordenaren, al- 

guns ja traspassats, de tota la gent es- 
timada que va participar en la seva pri-
mera missa: pares, germans, oncles, 
cosins i tants amics; els vol agrair, diu, 
«la seva companyia, la seva compren-
sió i els continuats bons ànims en tota  
ocasió». Records de totes les persones  
«que han estat en contacte amb mi, mit- 
jançant el meu servei sacerdotal. De- 
mano perdó a les persones a les quals  
he fallat i dono gràcies a aquelles que he  
pogut servir».

Temps, també, de refer el camí voca- 
cional. Quan va sentir la crida, eren altres  
temps, amb altres mediacions, però el  
Senyor que convidava al seguiment, és  

el mateix d’ara, i de sempre. Ho explica  
així: «Tenia uns nou anys i una senyora  
amiga de la família em preguntava si vo- 
lia ser metge i jo responia amb un sí de- 
cidit però dins meu em sorgia afegir:  
d’ànimes. Què sabia jo llavors de met-
ges i d’ànimes. Als dotze anys estudià-
vem els evangelis i em va captar la pa-
rà bola dels talents, què faria jo amb els  
meus? Els diumenges, a la tarda, anava  
a ajudar a la catequesi d’un grup d’im-
migrants. 

Intentava fer rendir els talents. Als 
quinze anys teníem una estona de pre-
gària i dèiem una pregària en què es de- 
manava que el Senyor enviés operaris  

a la seves messes, és el que Jesús pro- 
posà en veure tanta collita i ben pocs 
operaris. Finalment, en els exercicis de  
sant Ignasi del darrer curs em van inter- 
pel·lar unes preguntes inicials: Què ha 
fet Crist per a tu? Què faig per a Ell? 
Què puc fer per a Ell? Vaig rumiar-hi… 
i en això estic encara». «De què servi- 
rà, germans meus, que algú digui que  
té fe si no ho demostra amb les obres?  
Pot salvar-lo, potser, aquesta fe? (…). 
Així passa també amb la fe: si no es de- 
mostra amb les obres, la fe tota sola és  
morta» (Jm 2,14.17).

Enric Puig Jofra, SJ

Vaig rumiar-hi i...
APUNTS PER A L’ANÀLISI



E l papa Francisco ha convocado a toda la Igle-
sia a iniciar un proceso sinodal. El curso pas-
toral que ahora comenzamos estará marcado  

por esta vivencia eclesial. La sinodalidad es una ca- 
racterística esencial del camino de la Iglesia a lo lar- 
go del tiempo. Toda su historia es una peregrinación  
que tiene como meta el Reino de Dios y la hemos de  
recorrer juntos: todo el pueblo de Dios se encamina  
hacia la Patria definitiva. En esa totalidad no debe-
mos incluirnos únicamente los que vivimos ahora, 
porque la Iglesia no comienza ni termina en nosotros.  
No hemos inventado la fe, sino que la hemos recibi-
do porque los cristianos de las generaciones ante-
riores la han mantenido viva, entre los que hay que 
destacar a los santos, que son los testimonios más 
claros de lo que es el evangelio vivido y el tesoro 
más grande que la Iglesia ha aportado al mundo. Del  
mismo modo que la fe cristiana no comienza con 
nosotros, tampoco termina con nosotros: vendrán 
nuevas generaciones de cristianos y de santos que 
continuarán dando testimonio de Cristo y sembran-
do la semilla de la vida de la gracia en la historia de 
la humanidad. Nuestra responsabilidad es mantener 
viva la fe y transmitirla con la palabra y el testimonio.

Cada época de la historia tiene sus características 
propias: la cultura y los valores desde los que las per-
sonas configuran su vida cambian constante mente. 
Nuestra época se caracteriza por ser un momento  
de transformaciones rápidas y profundas. Esto su-
pone nuevos desafíos para la fe y la evangelización.  
A veces tenemos la sensación de que está naciendo  
un mundo nuevo que debe ser evangelizado y que 
esta tarea supera nuestras fuerzas. Necesitamos re- 
flexionar juntos sobre la situación que estamos vivien- 
do y buscar caminos para anunciar el Evangelio de un  
modo que resuene en el corazón de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Hoy, más que nunca, sa-
bemos que no podemos evangelizar desde actitudes 
individualistas; que no podemos estar pasivamente  
a la espera de que otros realicen esta misión; que sin  
la comunión gozosamente vivida y un compromiso 
de todos, la evangelización no es posible. 

La imagen de una Iglesia identificada con el minis-
terio, y concebida como una institución que está an- 
te nosotros para decirnos en cada momento lo que  
hemos de hacer, no se corresponde con su identidad  
más profunda. Esto lleva a considerarla como una 
institución que puede ser útil, pero que, en el fondo,  
es ajena a mí porque no la considero mía y, por tan- 
to, no me siento responsable de ella. Todos los bau- 
tizados tenemos una dignidad de hijos de Dios y 
estamos llamados a participar activamente en la 
edificación del Cuerpo de Cristo. Para ello necesita-
mos encontrarnos, dialogar, hablar, escucharnos y,  
de este modo, crecer en la comunión. Esto es la sino- 
dalidad llevada a la vida de la Iglesia.

En nuestra diócesis ya se vivió la experiencia de 
un sínodo diocesano y todavía hoy tenemos algunas 
estructuras que nacieron de él: consejos de pasto-
ral diocesano y parroquiales; consejos de economía;  
laicos y laicas sin cuyo compromiso la pastoral sería  
más pobre. Necesitamos revitalizar estos organismos,  
creer en ellos y crecer en el sentido de responsabili-
dad eclesial. Por ello os quiero invitar a participar en  
este proceso sinodal, que comenzará en nuestra dió- 
cesis el 16 de octubre con un encuentro diocesano  
de agentes de pastoral y una celebración de la Euca-
ristía en la Catedral.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Comunión,  
participación  

y misión
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PALABRAS DE VIDA

III Nit de Maria

Festa de Santo Domingo  
a Riba-roja d’Ebre

E l 14 de agosto, víspera de la  
Asunción de la Virgen al Cie- 
lo en cuerpo y alma, se cele- 

bró la Nit de Maria en la Parroquia  
de San Bartolomé de Benicarló.  
Precisamente, este año apareció 
una Antología de Nuestra Señora  

E l primer divendres del  
mes d’agost, al poble de  
Riba-roja d’Ebre se cele - 

bra una festa peculiar: Santo  
Domingo. 

Hi ha un barri i una capelle-
ta en honor a santo Domingo i  
una associació que organitza 
la seva festa. Este any com el  
passat, hem celebrat la Missa,  
no hem fet processó ni festa  
lúdica, respectant les normes 
sanitàries.

Hi van participar un bon grup  
de gent del barri i del poble, es- 
perant que l’any vivent ho pu-
guem celebrar en millors con-
dicions.

Mn. Jordi Centelles Llop
Rector de Riba-roja d’Ebre

en la poesía española actual. Y es  
que ni los poetas se cansan de 
proclamar su hermosura, su aco-
gida y su entrega generosa a ca-
da uno de quienes se le acercan  
a su corazón. Y Ella, sin descanso  
regala esas gracias, para que los 

corazones de las personas se diri- 
jan gozosos, con todas sus cargas  
de inconvenientes, a Jesús, nues- 
tro Dios y Señor.

El párroco erigió esta Nit de Ma- 
ria regalada a los poetas para que  
cantaran a la Madre Asunta y pu-
dieran acercarse en este desierto  
del Covid, para venerarla y encon-
trar el consuelo que tanto necesi- 
tamos. Los rapsodas Josep Lluís,  
Conchita, Manolo, Iván y Luz Stella  
recalaron en la belleza materna  
que señala el camino al cielo. Mú - 
si ca (Mónica, Adrián y Sergio) y ver- 
sos se fundieron en simbiosis pia- 
dosa.

Y, al finalizar la sesión artística  
y piadosa, saboreamos una tertu- 
lia amistosa.

Manuel Ferrer

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «L’Esperit 
Sant és el Do de Déu que 
ens ajuda a ser persones 
lliures, persones que vo-
len i saben estimar, perso- 

nes que han comprès que la vida és una 
missió per a anunciar les meravelles 
que el Senyor realitza en els qui confien  
en Ell» (26 de maig).

@Pontifex: «El primer consell que ens 
dona l’Esperit Sant és: “Viu el present”.  
No hi ha un altre temps millor per a nos- 
altres; ara, just on ens trobem, és el mo- 
ment únic i irrepetible de fer el bé, de fer  

de la vida un do. Visquem el pre sent!» 
(27 de maig).

@Pontifex: «Que l’Esperit Sant ens 
ensenyi a veure el món amb els ulls de  
Déu i a tractar els nostres germans i 
germanes amb la suavitat del seu cor» 
(28 de maig).

@Pontifex: «L’Esperit Sant ens porta a esti-
mar no sols als que ens volen i pensen com  
nosaltres, sinó a tots, com Jesús ens va en-
senyar. Ens fa capaços de perdonar als nostres  
enemics i els mals que ens han fet. Ens insta a ser  
actius i creatius en l’amor» (29 de maig).



3 d’octubre de 2021 Pàgina 3

Cinctorres homenatja a Filomena

E l dia 8 d’agost, després de l’Eucaristia domi-
nical, vam realitzar un homenatge a la perso- 
na que ens ha restaurat les peanes i els sants,  

els quals ara es poden gaudir a la nau central de l’Es- 
glésia. Des del Consell parroquial i tot el poble de  
Cinctorres, només li volem agrair a Filomena l’esforç  

que ha fet per donar vitalitat a totes estes peces. 
Moltes gràcies. 

Mn. Gerard Reverté

AGENDA

4.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) [Jn  
1,1-2,1.11 / Sl: Jn 2,3.4.5.8 / Lc 10, 
25-37]. Sant Francesc d’Assís (1182- 
1226), iniciador del franciscanisme 
(OFM...), defensor dels llocs sants i  
patró dels ecologistes i els veterina ris;  
sant Petroni, bisbe; santa Àurea, vg.

5.  Dimarts [Dt 8,7-18 / Sl: 1Cr 
29,10 / 2Co 5,17-21 / Mt 7,7-11].  
Témpores d’acció de gràcies i de pe-
tició. Sant Froilà, bisbe de Lleó; sant 
Atilà, bisbe de Zamora; santa Cariti-
na, vg.; santa Faustina Kowalska, vg.  
polonesa, apòstol de la Divina Miseri-
còrdia.

6.  Dimecres [Jn 4,1-11 / Sl 85 /  
Lc 11,1-4]. Sant Bru (Colònia, 1035 -  
Squillace, 1101), prev. retirat al desert  
de Chartreuse, fund. Cartoixans (Ocart);  
sant Emili, mr.; santa Fe, vg. i mr.; san- 
ta Maria de les Cinc Llagues, vg. fran-
ciscana.

7.  Dijous [Ml 3,13-20 / Sl 1 / Lc  
11,5-13]. Mare de Déu del Roser, com- 
memoració de la victòria de Lepant  
(1571); sant Marc, papa (romà, 336);  
sant Sergi, mr.

8.  Divendres [Jl 1,13-15;2,1-2 /  
Sl 9 / Lc 11,15-26]. Sant Simeó el Just,  
profeta; sant Demetri, mr.; santa Taïs,  

penitent. Lleida:  Sants Àngels de la  
Guarda.

9.  Dissabte [Jl 4,12-21 / Sl 96 /  
Lc 11,27-28]. Sant Dionís, primer bis-
be de París, romà, i companys cler- 
gues, màrtirs (s. III); sant Joan Leonar- 
di (Lucca, 1541 - Roma, 1609), prev. 
fundador.

10.  Diumenge vinent, XXVIII de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Sa 
7,7-11 / Sl 89 / He 4,12-13 / Mc 10, 
17-30]. Sant Tomàs de Villanueva  
(1486-1555), bisbe de València (agus- 
tinià), de Fuenllana; sant Sabí, ermità  
al Pirineu.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Dijous 7, reunió del Consell de Pres- 
biteri.

◗  Dissabte 9, Deltebre, Parròquia Sant  
Miquel, a les 19 h, confirma cions.

*  Aquests actes poden canviar degut  
a les circumstàncies per la pandè-
mia de la Covid-19.

Domund 2021:  
«Explica el que has vist i sentit»
Tornem a ser al mes d’octubre i, amb ell, el re- 

cord pels missioners i tot el que representen  
en la vida de la nostra Església.

Com sempre, des de la Delegació diocesana de  
Missions volem encoratjar-vos a escoltar, pregar 
i col·laborar en tot el que pugueu perquè la vida 
missionera de cadascú és el termòmetre que as-
senyala la vitalitat de l’Església diocesana i de 
les nostres parròquies.

El lema d’enguany, «Explica el que has vist i sen- 
tit», ens demana a tots que expliquem tot el que 
hem vist i sentit, això prou que ho anirem recordant  
al llarg del mes, però ara voldríem plantejar algunes  
preguntes de les que ens hem de fer alguna vega da  
en la vida:

•  Què pot passar si ens prenem seriosament el  
nostre bateig?

•  Què pot passar si ens prenem seriosament tot  
el que es desprèn de ser membres de l’Església  
a la que ens vam incorporat amb el bateig?

•  I, en conseqüència, què pot passar si ens pre- 
nem seriosament el deure missioner pel fet de  
ser batejats?

Ens podeu dir que la resposta a eixes preguntes  
les hem de fer en la nostra vida, al llarg de tota la vi- 
da. Teniu raó, això ha de ser el nostre projecte de se- 
guiment a Jesús.

Ja des d’ara, cal que ens ho plantegem i la cele- 
bració del Domund és una bona oportunitat. Pen-
sem què hem de fer nosaltres quan se’ns demana:  
«Explica el que has vist i sentit.»

Delegació diocesana de Missions
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◗  Lectura del llibre del Gènesi (Gn 2,18-24)

El Senyor-Déu digué: «No seria bo que l’home esti-
gués sol. Li faré qui l’ajudi i l’acompanyi.» El Senyor- 
Déu modelà amb terra totes les bèsties salvatges i 
tots els ocells, i els presentà a l’home, a veure quin  
nom els donaria: el nom que l’home donava a cada  
un dels animals era el seu nom. L’home donà el nom  
a cadascun dels animals domèstics i salvatges i a 
cadascun dels ocells, però no en trobà cap capaç 
d’ajudar-lo i fer-li companyia. Llavors el Senyor-Déu 
va fer caure l’home en un son profund. Quan quedà  
adormit, li prengué una de les costelles i omplí amb  
carn el buit que havia deixat. Després, de la costella  
que havia pres, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, i la  
presentà a l’home. L’home digué: «Aquesta sí que és  
os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom 
serà l’esposa, perquè ha estat presa de l’espòs.»  
Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a  
la seva esposa, i des d’aquell moment ells dos for- 
men una sola família.

◗  Salm responsorial (127)

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

◗  Lectura de la carta als cristians hebreus  
(He 2,9-11)

Germans, Jesús, abaixat, va ser posat un moment per  
sota dels àngels, però ara, després de la passió i la  
mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi, perquè  
Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. 
Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat tot a ell ma- 
teix, volia portar molts fills a la glòria, i convenia que  
aquell qui els havia de guiar a la salvació fos consa- 
grat pels sofriments. Tant el qui santifica com els qui 
són santificats tenen un mateix pare, i per això no  
s’avergonyeix d’anomenar-los germans.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 10,2-16)

En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús  
per provar-lo, i li preguntaren si el marit es podia di - 
vorciar de la seva dona. Ell els preguntà: «Què us va  
ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès permet  
de donar a l’esposa un document de divorci i sepa - 
rar-se.» Jesús els digué: «Moisès va escriure aques- 
ta prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al 
principi, Déu creà l’home i la dona. Per això deixa  
el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa, i ells  
dos formen una sola família. Per tant, ja no són dos,  
sinó una sola família. Allò que Déu ha unit, l’home 
no ho pot separar.» Un cop a casa, els deixebles 
tornaren a preguntar-lo sobre això mateix. Jesús els  
digué: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es ca-
sa amb una altra comet adulteri contra la primera,  
i si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb 
un altre, comet adulteri.» 
  La gent portava a Jesús uns nens perquè els 
imposés les mans, però els deixebles renyaven 
els qui els havien portat. A Jesús li sabé greu que 
els renyessin, i els digué: «Deixeu venir els nens, no  
els exclogueu, el regne de Déu és per als qui són 
com ells. Us ho dic amb tota veritat: Qui no rebi el  
regne de Déu com el rep un nen, no hi entrarà pas.»  
I els prenia als braços i els beneïa imposant-los les  
mans.

◗  Lectura del libro del Génesis (Gén 2,18-24)

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre 
esté solo; voy a hacerle a alguien como él, que le 
ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la tierra  
todas las bestias del campo y todos los pájaros del  
cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre  
les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán  
le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los gana-
dos, a los pájaros del cielo y a las bestias del cam-
po; pero no encontró ninguno como él, que le ayu- 
dase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo  
sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le  
cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de  
la costilla que había sacado de Adán, una mujer,  
y se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí que es  
hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nom-
bre será “mujer”, porque ha salido del varón». Por 
eso abandonará el varón a su padre y a su ma- 
dre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola  
carne.

◗  Salmo responsorial (127)

R.  Que el Señor nos bendiga todos los días de nues - 
tra vida. 

◗  Lectura de la carta a los Hebreos  
(Heb 2,9-11)

Hermanos: al que Dios había hecho un poco inferior  
a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de  
gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la  
gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía  
que aquel, para quien, y por quien existe todo, lleva- 
ra muchos hijos a la gloria perfeccionando median-
te el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salva- 
ción. El santificador y los santificados proceden todos  
del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos  
hermanos.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  
(Mc 10,2-16)

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, pre-
guntaban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es 
lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les re-
plicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?». Contesta-
ron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio  
y repudiarla». Jesús les dijo: «Por la dureza de vues-
tro corazón dejó escrito Moisés este precepto.  
Pero al principio de la creación Dios los creó hom-
bre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre 
y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne. De modo que ya no son dos, sino 
una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que 
no lo separe el hombre». En casa, los discípu- 
los volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les 
dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa con otra,  
comete adulterio contra la primera. Y si ella repu-
dia a su marido y se casa con otro, comete adul-
terio». 
  Acercaban a Jesús niños para que los tocara, 
pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús 
se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acer-
quen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son 
como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo 
que quien no reciba el reino de Dios como un ni-
ño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los 
bendecía imponiéndoles las manos.

Diumenge XXVII de durant l’any (B)

No hi ha dubte que el tema del divor ci 
sempre és actual i molt més en els  
nostres temps. També són diferents  

les opinions de molts cristians sobre aques- 
ta qüestió. Per això és important saber què  
en diu Jesús. El missatge és clar. Primer, 
Jesús pregunta què va ordenar Moisès.  
I quan li diuen que va permetre el divorci, lla- 
vors en dona l’explicació: Moisès va escriu- 
re aquesta prescripció perquè sou tan durs  
de cor. Per tant, el divorci permès per Moi-
sès és degut a la seva incapacitat per se-
guir el camí de Déu. Però tot seguit diu: Al 
principi, Déu creà l’home i la dona. Per ai-
xò deixa el pare i la mare, per unir-se a la 
seva esposa, i ells dos formen una sola fa- 
mília (en el text grec es parla d’una sola carn).  
Són una sola família. Allò que Déu va unir, 
l’home no ho pot separar. Sembla que als 
apòstols la qüestió no els va quedar mas-
sa clara. Per això a casa, tornen a pregun-
tar-li sobre el mateix. I les paraules de Je-
sús són clares: Aquell qui es divorcia de la  
seva dona i es casa amb una altra comet 
adulteri contra la primera, i si la dona es 
divorcia del seu marit i es casa amb un 
altre, comet adulteri. Està dient de forma 
clara que la unió matrimonial és per sem-
pre, que no es pot trencar per cap divorci. 
I que això respon al pla de Déu, a la seva 
voluntat que és que l’home i la dona per  
amor visquin sempre com una sola carn, en 
unió íntima, vital i indissoluble. No es trac- 
ta tant d’una llei sinó del pla amorós de 
Déu. Aquest pla que ve des del principi de  
la creació, quan crea l’home i la dona per-
què no seria bo que l’home estigués sol. 
Units tota la vida en el matrimoni.
  La primera lectura ens relata la creació  
de l’home i la dona. La segona lectura ens 
recorda els sofriments de Crist: ...després  
de la passió i la mort... convenia que aquell  
qui els havia de guiar a la salvació fos con-
sagrat pels sofriments. Seguir la voluntat 
de Déu de vegades no és fàcil. Les parau-
les de Jesús poden ser difícils. És un camí  
dur però possible; altrament Jesús no el de- 
manaria. No faltarà mai a ningú el seu amor  
i la seva força.

Mn. Jaume Pedrós

«Allò que Déu  
ha unit, l’home  

no ho pot separar»

COMENTARI


