
Amb el mes d’octubre hem començat les ac- 
tivitats pastorals en la Diòcesi després del 
parèntesi de l’estiu. En les visites que he rea- 

litzat a les parròquies per administrar el sagrament  
de la Confirmació durant els últims mesos, he cons- 
tatat que, d’una manera progressiva, estem tornant  
a la normalitat que tots desitgem i que s’havia vist  
interrompuda per la situació sanitària provocada  
per la Covid-19. Sentim el desig de recuperar la vi- 
da que teníem abans de la pandèmia. Això s’obser- 
va en tots els àmbits de les relacions socials: la  
convivència entre nosaltres, les celebracions de les  
festes als nostres pobles i ciutats, el retorn a les ac- 
tivitats esportives i a les aules dels col·legis...

No podem ignorar que la vida eclesial també 
s’ha vist afectada en tots els seus aspectes per 
aquesta situació. Encara que en les parròquies no 
ha deixat d’organitzar-se la catequesi, s’han cele- 
brat els sagraments i s’ha viscut la fe, hem de reco - 
nèixer que la participació en l’Eucaristia domini cal 
s’ha vist molt reduïda i que moltes altres ac ti vitats 
pastorals amb xiquets i joves, malalts o ancians, 
com la peregrinació diocesana a Lourdes, les co- 
lònies que cada any organitza la FRATER o molts 
campaments i convivències d’estiu, no s’han po-
gut realitzar. La necessitat d’actuar amb prudèn-
cia ha obligat a cancel·lar moltes activitats.

Davant situacions inesperades com les actuals,  
els cristians ens hem de preguntar com reaccionem.  
En aquests moments, en els quals sembla que es- 
tem superant aquesta experiència col·lectiva que 
hem compartit, tots hauríem de mirar cap arrere i  
preguntar-nos què hem après. El més fàcil és caure  
en una actitud de resignació passiva: limitar-se a  
esperar que canvien les circumstàncies per a tornar 
a la rutina anterior. Però és possible una respos- 

ta diferent: convertir la dificultat en una oportunitat  
per a renovar la nostra vida social, eclesial i per-
sonal.

En l’àmbit personal tots ens podem plantejar  
si el que estem vivint ens ha portat a preguntar- nos 
sobre els valors i actituds que ens caracteritzen  
a cadascú: si les persones són per a nosaltres més  
importants que les coses; si la senzillesa caracte-
ritza la nostra manera de viure; si en el nostre tre-
ball i l’actuar quotidià busquem alguna cosa més 
que els propis interessos; si hem arribat a desco- 
brir la importància del perdó; o si hem cuidat la vi- 
da familiar. En les relacions amb els altres podem  
revisar si vivim aquelles actituds que ajuden a 
construir una societat millor: si som més solidaris i  

ens preocupem els uns pels altres o si, per contra,  
ens hem tornat més egoistes i només pensem en  
nosaltres i en les nostres diversions. Que la tor -
na da a la normalitat no siga un pretext per a satis- 
fer els propis desitjos sense cap límit ètic. I com a  
cristians ens hauríem de preguntar si l’experièn cia  
viscuda ens ha apropat més al Senyor, si intensi-
fiquem el temps d’oració, si valorem més la vivèn- 
cia comunitària de la fe i la celebració dels sagra-
ments.

Si hem reaccionat d’aquesta manera, l’experièn- 
cia viscuda haurà sigut una ocasió de creixement 
personal, social i com a creients.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Què hem après?
PARAULES DE VIDA

E ls posthumanistes creuen que, 
gràcies a les biotecnologies, no  
serà necessari travessar el llindar  

de la mort per accedir a la immortalitat  
de l’ànima. Si el cos és concebut com 
una presó per a l’ànima, el que convé, 
segons ells, és alliberar-lo dels seus lí- 
mits i reemplaçar-lo per un altre cos més  
dòcil i més durable. Si el cos humà es 
regeix per principis mecànics, tesi fo- 
namental del mecanicisme cartesià, es 

pot reemplaçar per qualsevol cos me- 
cànic que tingui el mateix funciona-
ment. 

Segons els transhumanistes, el que 
fa l’ésser humà superior a la resta d’a-
nimals és una organització més com-
plexa. En el transhumanisme, l’ànima  
no ve del món de les idees, ni té una par- 
ticipació en el món diví. Es redueix a un 
flux i procés d’informacions. Segons  
aquest moviment, aquest núvol d’infor-

mació que és cada ésser humà en el  
seu interior, pot ser traslladat d’un cos  
biològic a un cos màquina. De la matei- 
xa manera que es pot transferir la infor- 
mació d’un artefacte a un altre, també es  
pot transferir l’esperit de l’home del cos  
biològic al cos màquina. 

Aquesta visió del cos heretada del 
dualisme antropològic planteja, però, 
molts interrogants. El cos humà és un  
lloc d’experiència, de sensacions i d’e-

mocions, és un llenguatge que ens per- 
met articular tota mena d’estats d’àni-
ma, des de l’alegria fins a la tristesa. 
No és una màquina perfecta que exe-
cuta ordres. També és molt discutible 
aquesta reducció de l’aspecte no mate- 
rial de l’ésser humà a una compilació  
d’informacions calculables i quantifica-
bles. 

Dr. Francesc Torralba
Doctor en Teologia

EL POSTHUMANISME COM A HORITZÓ (II)

Biotecnologia i ànima

APUNTS PER A L’ANÀLISI



Con el mes de octubre hemos comenzado las  
actividades pastorales en la Diócesis des-
pués del paréntesis del verano. En las visi-

tas que he realizado a las parroquias para adminis- 
trar el sacramento de la Confirmación durante los 
últimos meses, he constatado que, de un modo 
progresivo, estamos volviendo a la normalidad que  
todos deseamos y que se había visto interrumpi-
da por la situación sanitaria provocada por la Co-
vid-19. Sentimos el deseo de recuperar la vida que  
teníamos antes de la pandemia. Esto se observa  
en todos los ámbitos de las relaciones sociales: 
la convivencia entre nosotros, las celebraciones 
de las fiestas en nuestros pueblos y ciudades, el  
retorno a las actividades deportivas y a las aulas  
de los colegios…

No podemos ignorar que la vida eclesial también  
se ha visto afectada en todos sus aspectos por 
esta situación. Aunque en las parroquias no ha de- 
jado de organizarse la catequesis, se han celebra-
do los sacramentos y se ha vivido la fe, hemos de  
reconocer que la participación en la Eucaristía do-
minical se ha visto muy reducida y que otras mu-
chas actividades pastorales con niños y jóvenes, 
enfermos o ancianos, como la peregrinación dio-
cesana a Lourdes, las colonias que cada año or-
ganiza la FRATER o muchos campamentos y con-
vivencias de verano, no se han podido realizar. La  
necesidad de actuar con prudencia ha obligado a  
cancelar muchas actividades.

Ante situaciones inesperadas como las actuales,  
los cristianos nos hemos de preguntar cómo reac - 
cionamos. En estos momentos, en los que pare-
ce que estamos superando esta experiencia co-
lectiva que hemos compartido, todos deberíamos  
mirar hacia atrás y preguntarnos qué hemos apren- 
dido. Lo más fácil es caer en una actitud de resig-
nación pasiva: limitarse a esperar que cambien 
las circunstancias para volver a la rutina anterior. 
Pero es posible una respuesta diferente: conver-
tir la dificultad en una oportunidad para renovar 
nuestra vida social, eclesial y personal.

En el ámbito personal todos nos podemos plan- 
tear si lo que estamos viviendo nos lleva a pre-
guntarnos sobre los valores y actitudes que nos 
caracterizan a cada uno: si las personas son para  
nosotros más importantes que las cosas; si la sen- 
cillez caracteriza nuestro modo de vivir; si en nues- 
tro trabajo y el actuar cotidiano buscamos algo más  
que los propios intereses; si hemos llegado a des- 
cubrir la importancia del perdón; o si hemos cuida- 
do la vida familiar. En las relaciones con los demás  
podemos revisar si vivimos aquellas actitudes que  
ayudan a construir una sociedad mejor: si somos 
más solidarios y nos preocupamos los unos por 
los otros o si, por el contrario, nos hemos vuelto 
más egoístas y solo pensamos en nosotros y en 
nuestras diversiones. Que la vuelta a la normali-
dad no sea un pretexto para satisfacer los propios  
deseos sin ningún límite ético. Y como cristianos 
nos deberíamos preguntar si la experiencia vivida  
nos ha acercado más al Señor, si intensificamos 
el tiempo de oración, si valoramos más la vivencia  
comunitaria de la fe y la celebración de los sacra-
mentos.

Si hemos reaccionado de este modo, la experien- 
cia vivida habrá sido una ocasión de crecimiento  
personal, social y como creyentes.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

¿Qué hemos 
aprendido?
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PALABRAS DE VIDA Noticias de la misionera  
Isabel Morelló de Tortosa

Tot a punt per a l’inici del nou 
curs escolar al Col·legi Diocesà 

Sagrada Família

B rasil es un país con gran 
riqueza material, cultural y 
espiritual y con una diver- 

si dad de culturas que nos enorgu- 
  llece. 

Con la llegada de la pandemia, 
el desempleo creció de modo im-
presionante y con él, aumentó el 
hambre, los moradores de la calle,  
la violencia, etc.

A la pandemia no se le dio mu- 
cha importancia facilitando que 
el virus se propagase descontro-
ladamente y no dando valor a las  
vacunas, se posibilitó que haya-
mos llegado a un número impre-
sionante de casi medio millón de 
muertos. 

Por contraste, algo muy bonito 
y evangélico que nos caracteriza 

E l passat 1 de setembre, mestres, professors i 
personal d’administració i serveis del Col·legi  
Diocesà ens reunírem després del parènte- 

si estival per reemprendre l’activitat organitzativa 
abans de l’arribada dels alumnes.

Aquesta jornada va estar caracteritzada pel retro- 
bament dels professionals, la benvinguda a les no-
ves incorporacions i el record especial per a aquells 
que ja gaudeixen la jubilació.

Ens va acompanyar el Sr. Bisbe, el qual va presi-
dir la tradicional Eucaristia d’inici de curs. Compartí- 
rem també un refrigeri.

Comença un curs que encara estarà marcat per la  
pandèmia i les mesures preventives associades. L’en- 
carem amb il·lusió i ganes renovades de retrobar-nos  
amb els nostres alumnes i amb el desig d’acompa-
nyar-los en el seu desenvolupament personal, social  
i intel·lectual a la llum dels valors de l’Evangeli.

Que tinguem un bon curs escolar 2021-2022!

Pau Prades Curto

como pueblo brasileño y que ha 
sido una fuente de alegría duran-
te esta pandemia: el crecimien - 
to de la solidaridad y creatividad  
de personas, grupos, parroquias,  
y otras instituciones. Esto se ha 
manifestado a través de: campa-
ñas contra el hambre, acogida a  
los migrantes, a los que perdie-
ron todo y viven en la calle… 

Esta crisis alcanzó totalmen- 
te nuestros colegios y proyectos  
sociales, como también nuestra  
misión en otras áreas pastora-
les. 

Isabel Morelló Culubret 
Misionera de la Compañía  

Santa Teresa de Jesús

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Els nens són 
el futur de la família huma- 
na: ens correspon a tots la  
tasca d’afavorir el seu crei- 
xement, la seva salut i la se- 

va serenitat» (12 de juny).

@Pontifex: «El cor de Maria és com una  
perla d’esplendor incomparable, forma-
da i polida pel pacient acolliment de la  
voluntat de Déu a través dels misteris  
de Jesús meditats en l’oració» (12 de 
juny).

@Pontifex: «La llavor de les nostres 
bones obres pot semblar poca cosa;  
mes tot el que és bo pertany a Déu i,  
per tant, humil i lentament, dona fruit.  
El bé creix sempre de manera humil,  
amagat, sovint invisible» (13 de juny).

@Pontifex: «Que evangèlic seria si po-
guéssim dir amb tota veritat: també nos al- 
tres som pobres, perquè només així acon- 
seguirem reconèixer-los realment i fer-los part  
de la nostra vida i instruments de salva ció» (14  
de juny).
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Domund 2021:  
«Explica el que has vist i sentit»

Missa de la 
Diada de  

la Gent Gran

Hem anat avançant en l’oc- 
tubre, enguany l’hem cele- 
brat de manera especial  

amb les celebracions d’inici del  
Sínode 2021-2023, per tot arreu  
ressona el tema al voltant del 
que reflexionarem: «Per una Es-
glésia sinodal: comunió, parti-
cipació i missió.»

Ja som a la penúltima setma-
na del mes, data tradicional del 
Domund, crida definitiva per ex- 
plicar el que hem vist i sentit. Cri- 
da que ens ha de portar a eixir  
de nosaltres mateixos per viure i  
anunciar el que ens demana Je- 
sús.

Un bisbe, el secretari general  
de la Conferència Episcopal, ens  
deia que «s’ha produït un reple-
gament per part dels catòlics» i 
afirmava que, potser, això sigui  
«el resultat d’una manera de viu- 
re la fe» amagats al «racó d’una 
confortable privatització».

Doncs bé, és el moment de cri- 
dar ben fort el que hem vist i sen- 

tit, és el moment de tornar a pro- 
clamar la presència continuada  
de Jesús, és el moment de com- 
prometre’ns en la missió. 

Per aconseguir-ho, hem de co- 
nèixer més i millor el que fan els  
missioners, hem de proclamar- 
ho als quatre vents, hem de pre- 
gar per ells, hem de cooperar en  
les seues necessitats, hem de  
procurar que tinguin el relleu que  
es mereixen, moltes coses són les  

Com tots els anys, dintre el marc de les festes  
en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu  
de la Cinta, el 3 de setembre se celebrà a  

la catedral l’Eucaristia de la «Diada de la Gent Gran».  
Va presidir Mn. Joan Bajo, delegat de la Pastoral de  
la Salut, i va concelebrar Mn. Josep Maria Mem-
brado.

Hi eren presents les autoritats municipals pre- 
sidides per l’alcaldessa, i un bon nombre de gent  
gran, malgrat ser menys que altres anys. Els cants  
foren a càrrec d’Anny Noriega i la seua filla Pame- 
la, acompanyades de la guitarra pel seu fill, Álvaro.

Al final de la celebració, Mn. Bajo donà les grà - 
cies per haver presidit l’Eucaristia i s’acomiadà 
amb les paraules a plena veu: «Visca la Mare de  
Déu de la Cinta!» 

Abans d’acomiadar-nos, Anny ens va fer un re-
cital de cançons, algunes originals de la seua ter-
ra, Perú, i Mn. Membrado ens adreçà les últimes 
paraules desitjant-nos que el proper any puguem 
gaudir més plenament de la festa. 

Que la Mare de Déu de la Cinta protegeixi la nos- 
tra ciutat i la nostra diòcesi.

Maria Joana Querol Beltrán

que tots, tots els que ens decla- 
rem seguidors de Jesús, hem de  
continuar fent per ells.

Durant el present curs pasto- 
ral tenim una gran oportunitat per  
continuar-ho fent amb la partici-
pació activa en les activitats que  
es realitzaran en el Sínode que ha  
convocat el nostre papa Fran-
cesc.

Delegació diocesana  
de Missions

AGENDA

25.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.)  
[Rm 8,12-17 / Sl 67 / Lc 13,10-17]. 
Sant Bernat Calbó (†1243), bisbe de  
Vic, abans cistercenc a Santes Creus,  
nat prop de Reus; Mare de Déu del Co- 
llell (apareguda el 1483; santuari a la  
Garrotxa).

26.  Dimarts [Rm 8,18-25 / Sl  
125 / Lc 13,18-21]. Sants Llucià i  
Marcià, màrtirs de Nicomèdia vene-
rats a Vic; sant Rústic, bisbe de Nar- 
bona; sant Viril, abat de Leyre (Navar-
ra); sant Evarist, papa (grec, 97-105) i  
màrtir.

27.  Dimecres [Rm 8,26-30 / Sl 
12 / Lc 13,22-30]. Sant Florenci, mr.;  
sant Gaudiós, bisbe.

28.  Dijous [Ef 2,19-22 / Sl 18 /  
Lc 6,12-19]. Sant Simó (el Zelador), 
de Canà de Galilea, i sant Judes, ano- 
menat també Tadeu (invocat en les 
causes difícils), apòstols; sant Silví, 
ermità; santa Ciril·la, vg. i mr.

29.  Divendres [Rm 9,1-5 / Sl  
147 / Lc 14,1-6]. Sant Narcís, bisbe i  
mr. (s. IV), patró de Girona (1387); san- 
ta Eusèbia, vg. i mr.; beat Miquel Rua,  
prev. salesià.

30.  Dissabte [Rm 11,1.2a.11- 
12.25-29 / Sl 93 / Lc 14,1.7-11]. Sant  
Marcel, centurió romà, i els seus fills  
Claudi, Rupert i Victorí, màrtirs; san-
ta Eutròpia, màrtir; santa Zenòbia, 
màrtir.

31.  Diumenge vinent, XXXI de du- 
rant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Dt 6, 
2-6 / Sl 17 / He 7,23-28 / Mc 12,28b- 
34]. Sant Alfons (Alonso) Rodríguez, re- 
ligiós jesuïta castellà, mort a Palma  
de Mallorca; sant Quintí, mr.; sant 
Volfgang, bisbe; santa Lucil·la, vg. i  
mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Divendres 29, Seminari, Festa del Re- 
servat. 

◗  Dissabte 30, Catedral, a les 11 h, bea- 
tificació de quatre màrtirs.

◗  Diumenge 31, Catedral, a les 10 h, ac- 
ció de gràcies pels nous beats.

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



Pàgina 4 24 d’octubre de 2021

D
ir
ec

to
r:

 M
n.

 V
íc

to
r 

C
ar

do
na

 - 
E
di

ci
ó:

 M
C

S
, 
c/

 C
ru

er
a 

5
-7

, 
4

3
5

0
0

 T
or

to
sa

; 
te

l. 
9

7
7

 4
4

0
 7

0
0
; 
fa

x 
9
7
7
 4

4
0
 3

7
8
 

A
/e

: 
m

cs
@

bi
sb

at
to

rt
os

a.
or

g 
- W

eb
: 

w
w

w
.b

is
ba

tt
or

to
sa

.o
rg

; 
D

ip
. 
le

ga
l B

. 
5

2
2

1
0

-2
0

0
0

 - 
R

ea
lit

za
ci

ó:
 I
m

pr
es

ió
n 

O
ff

se
t 

D
er

ra
, 
s.

l.

◗  Lectura del llibre de Jeremies (Jr 31,7-9)

Això diu el Senyor: «Crideu d’alegria, celebreu la  
sort de Jacob, la primera de les nacions, procla-
meu que el Senyor ha salvat el seu poble, la resta  
d’Israel! 
  Jo els faré venir del país del Nord, els reuniré 
des de l’extrem de la terra. Tots hi seran: cecs, coi- 
xos, mares que crien; tornarà una genta da immen-
sa. Havien sortit plorant i els faré tornar conso-
lats. Els conduiré als rierols d’aigua, per un camí  
suau, sense entrebancs. Perquè jo soc un pare per  
a Israel, i Efraïm és el meu fill gran.»

◗  Salm responsorial (125)

R.  És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,  
amb quin goig ho celebrem! 

Quan el Senyor renovà la vida de Sió ho crèiem un  
somni, / la nostra boca s’omplí d’alegria, / de crits  
i de rialles. R.

Els altres pobles es deien: / «És magnífic el que 
el Senyor fa a favor d’ells.» / És magnífic el que el  
Senyor fa a favor nostre, / amb quin goig ho cele- 
brem! R. 

Renoveu la nostra vida, Senyor, / com l’aigua reno- 
va l’estepa del Nègueb. / Els qui sembraven amb 
llàgrimes als ulls, / criden de goig a la sega. R. 

Sortien a sembrar tot plorant, emportant-se la lla- 
vor; / i tornaran cantant d’alegria, / duent a coll les  
seves garbes. R.

◗  Lectura de la carta als cristians hebreus  
(He 5,1-6)

Els grans sacerdots, presos d’entre els homes, 
són destinats a representar els homes davant 
Déu, a oferir-li dons i víctimes pels pecats. No els  
és difícil de ser indulgents amb els qui pequen 
per ignorància o per error, perquè ells mateixos 
experimenten per totes bandes les seves pròpies  
febleses. Per això necessiten oferir sacrificis pels 
seus pecats igual que pels pecats del poble. I nin- 
gú no es pot apropiar l’honor de ser gran sacer-
dot: és Déu qui els crida, com va cridar Aharon. 
Tampoc el Crist no s’atribuí a ell mateix la glòria 
de ser gran sacerdot, sinó que la hi ha donada 
aquell que li ha dit: «Ets el meu Fill, avui t’he en-
gendrat.» I en un altre indret diu: «Ets sacerdot per  
sempre com ho fou Melquisedec.»

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 10,46-52)

En aquell temps, Jesús sortí de Jericó amb els 
seus deixebles i amb molta gent. Vora el camí hi  
havia assegut, demanant caritat, un cec que es 
deia Bar-Timeu. Quan sentí dir que passava Je-
sús de Natzaret, començà a cridar: «Fill de David,  
Jesús, compadiu-vos de mi.» Tothom el renyava  
per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: 
«Fill de David, compadiu-vos de mi.» Jesús s’atu-
rà i digué: «Crideu-lo.» Ells criden el cec i li diuen: 
«Anima’t i vine, que et crida.» El cec llançà la capa,  
s’aixecà d’una revolada i anà cap a Jesús. Jesús  
li preguntà: «Què vols que et faci? Ell respon: «Ra - 
buni, feu que hi vegi.» Jesús li diu: «Ves, la teva  
fe t’ha salvat.» A l’instant hi veié, i el seguia camí  
enllà.

◗  Lectura del libro de Jeremías (Jer 31,7-9)

Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 
regocijaos por la flor de los pueblos; proclamad, 
alabad y decid: “¡El Señor ha salvado a su pueblo,  
ha salvado al resto de Israel!”. 
  Los traeré del país del norte, los reuniré de los  
confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y co- 
jos, lo mismo preñadas que paridas: volverá una 
enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los 
guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de 
agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un pa- 
dre para Israel, Efraín será mi primogénito». 

◗  Salmo responsorial (125)

R.  El Señor ha estado grande con nosotros, y es-
tamos alegres. 

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, /  
nos parecía soñar: / la boca se nos llena ba de ri- 
sas, / la lengua de cantares. R. 

Hasta los gentiles decían: / «El Señor ha estado 
grande con ellos». / El Señor ha estado grande 
con nosotros, / y estamos alegres. R. 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos / como los to- 
rrentes del Negueb. / Los que sembraban con lá- 
grimas / cosechan entre cantares. R. 

Al ir, iba llorando, / llevando la semilla; / al volver,  
vuelve cantando, / trayendo sus gavillas. R.

◗  Lectura de la carta a los Hebreos  
(Heb 5,1-6)

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hom- 
bres, está puesto para representar a los hombres  
en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios  
por los pecados. Él puede comprender a los igno-
rantes y extraviados, porque también él está su-
jeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofre-
cer sacrificios por sus propios pecados, como por  
los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor  
sino el que es llamado por Dios, como en el caso  
de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo 
la dignidad de sumo sacerdote, sino que la reci-
bió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he  
engendrado hoy»; o, como dice en otro pasaje: «Tú  
eres sacerdote para siempre según el rito de Mel- 
quisedec».

◗  Lectura del santo Evangelio  
según san Marcos (Mc 10,46-52)

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 
Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al bor- 
de del camino pidiendo limosna. Al oír que era  
Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Je-
sús, ten compasión de mí». Muchos lo increpa ban  
para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de 
David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y di-
jo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Áni- 
mo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un  
salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quie- 
res que te haga?». El ciego le contestó: «“Rabbuní”,  
que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te  
ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo se- 
guía por el camino.

Diumenge XXX de durant l’any (B)

Les paraules d’avui de l’Evangeli són d’a- 
legria: un home cec hi veu i segueix Jesús.  
Però Jesús subratlla la seva fe: Ves, la 

teva fe t’ha salvat. Tot comença sortint Jesús 
de Jericó; el cec, quan sent a dir que passa Je- 
sús manifesta la seva fe: Fill de David, Jesús, 
compadiu-vos de mi. Més enllà del significat 
concret de «Fill de David» les seves paraules 
mostren la seva fe en Jesús i en la possibili tat 
de ser curat. Però fixem-nos en la gent: Tot- 
hom el renyava per fer-lo callar. Molesten els 
seus crits però els qui acompanyen Jesús hi 
veuen i no es posen en la pell del cec. Són, 
som, tan egoistes que només pensem en nos- 
altres, no en els germans necessitats. Però la  
seva fe es tan gran que ell cridava encara més.  
I Jesús, sí, Jesús s’atura i diu: Crideu-lo. I ara  
sí, tots es fixen en el cec: Anima’t i vine que et  
crida. L’actitud de Jesús fa canviar la de la gent.  
Només queda ja la resposta a la pregunta de 
Jesús: Què vols que et faci? Ens imaginem el 
cec cridant amb totes les forces: Rabuni, feu 
que hi vegi. I el resultat ja sabem: A l’instant hi  
veié. I es converteix en un seguidor. La seva  
fe no s’esgota en el miracle; vol seguir-lo i es- 
coltar-lo, vol ser deixeble seu. 

En ell es fa realitat el que deia Jeremies: Cri- 
deu d’alegria, proclameu que el Senyor ha sal- 
vat el seu poble. Tots hi seran, cecs, coixos... 
Havien sortit plorant i els faré tornar conso-
lats. Ens podem imaginar l’enorme alegria del 
cec, en poder veure-hi. La carta als hebreus 
recorda que els grans sacerdots com experi-
menten per totes bandes les seves pròpies  
febleses han de ser indulgents amb els qui pe-
quen per ignorància o per error. Si tots nosal-
tres fóssim conscients de les nostres febleses  
estaríem més atents a les necessitats dels ger- 
mans. Per això ens cal la fe del cec Bar-Timeu.  
Demanem al Senyor que ens obri els ulls per a 
veure-hi també nosaltres i per a veure les ne- 
cessitats de les persones que hi al nostre cos- 
tat, per a no passar de llarg sense fer-los-hi cas i  
per a ajudar-los en la seva curació i a seguir amb  
alegria el Crist.

Mn. Jaume Pedrós

«Rabuni, feu  
que hi vegi»

COMENTARI


