
Celebrem aquest diumenge el Dia de l’Esglé
sia diocesana. Habitualment la nostra vida  
de fe està vinculada a aquelles realitats ecle 

sials més properes a nosaltres: la família; la parrò
quia i el sacerdot que està al capdavant d’ella; els 
grups de reflexió en els quals aprofundim amb al
tres cristians en les exigències del seguiment del  
Senyor; la catequesi que ajuda els xiquets i joves  
a créixer en el coneixement de Crist i a integrarse 
en la comunitat; i, en molts casos, el centre educa 
tiu si és d’inspiració cristiana, o la classe de religió  
per a aquells que la demanen. Cadascun de nos
altres hem tingut o tenim referents pròxims que ens  
han ajudat a sentirnos Església.

Ara bé, no podem oblidar que aquestes realitats  
ens fan present i proper el misteri de l’Església. No  
som cristians perquè pertanyem a un grup; o a la 
parròquia del nostre poble, ciutat o barri; o perquè 
hem sigut educats en un col·legi catòlic. Ho som  
perquè hem sigut batejats i, pel baptisme, hem en 
trat a formar part de l’Església. Tot batejat és mem 
bre de del Poble de Déu i hauria de sentirse com 
a casa en qualsevol lloc on una comunitat de ger
mans en la fe es reuneix per a celebrar l’Eucaristia.  
Reduir la vivència eclesial al propi grup o a la prò
pia parròquia i aïllarse de la resta de la comunitat,  
porta a viure a l’Església com si aquesta fora una  
secta.

La realitat en la qual es realitza plenament el mis 
teri de l’Església és la diòcesi, presidida pel Bisbe  
en comunió amb el Successor de Pere i amb la res 
ta del Col·legi Episcopal. Aquesta comunió, que por 
ta a cada Bisbe a no aïllarse de l’Església universal,  
assegura l’autenticitat del seu magisteri i possibi
lita que qualsevol batejat que viu una plena comu
nió amb l’Església, puga participar en l’Eucaristia 
celebrada per ell o pels sacerdots, que són els 

seus col·laboradors. A més de ser principi de comu 
nió en el magisteri i en la celebració dels sagraments,  
la missió del Bisbe en la diòcesi és assegurar que  
totes les comunitats cristianes estiguen ateses 
pastoralment en la mesura que siga possible tenint  
en compte les seues necessitats; i garantir que en  
tota la diòcesi se celebren els sagraments segons  
el sentir de l’Església expressat en els textos litúr
gics, s’anuncie l’Evangeli de Crist, es visca el mana 
ment de l’amor als germans, especialment als més  
necessitats, i hi haja un autèntic creixement en la  
santedat i en la vida cristiana en el conjunt del Po 
ble de Déu. És possible que en totes les parròquies  
no puga ferse tot, però cap d’aquestes dimensions  
pot faltar en una diòcesi.

Perquè hi haja comunió a l’Església diocesana,  
ha d’haverhi solidaritat entre nosaltres: entre els 
cristians i entre les diferents realitats eclesials. 
Hem d’aprendre a compartir. En tota diòcesi, tam
bé en la nostra, hi ha parròquies grans i petites; 
algunes tenen més recursos que altres, però totes  
han de ser ateses i acompanyades. Hi ha també es
tructures que estan al servei de tots i que animen  
la pastoral, per la qual cosa entre tots les hem de  
sostindre. El Dia de l’Església diocesana ha de ser,  
per això, de solidaritat i de germanor entre els que  
formem part d’aquesta porció del Poble de Déu 
que pelegrina a Tortosa.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Dia de l’Església diocesana
PARAULES DE VIDA

Un migdia solejat de primavera, 
propera ja la Pasqua, Jesús seia  
en el pedrís davant la sala del 

tresor del temple de Jerusalem. A la pa 
ret, tretze grans guixetes metàl·liques 
recollien els donatius que feien els fi
dels. Les monedes dringaven en caure  
a la bústia. Si eren més grans el so era  
més fort. Quan era un paquet de mone 
des el campaneig feia girar els curiosos  
per veure qui era el donant generós. Per 
a alguns donants era un moment per es 
tarrufarse.

Una padrineta va passar pel davant i, 
dissimuladament, va deixar caure dues  
monedes petites que no van fer cap so 
roll, i seguí a poc a poc el seu camí silen 
ciós.

Commogut, Jesús crida els seus dei 
xebles i els fa notar: «Aquesta dona ha  
donat més que ningú» —tot assenya
lant aquella dona encorbada que, com  
una ombra, ja girava la cantonada un bo 
cí enllà—. Ells no s’ho podien creure. No  
tenia sentit. Si és aquella viuda que ca 
da dia demana caritat a la porta del tem 
ple! Per altra part, ni pensar que Jesús  
fes broma entorn d’una persona humil.

Jesús ho veu d’una altra manera i els  
treu del dubte. La seva generositat és  
més gran i autèntica. Comenta: «Els al 
tres donen del que els sobra. Ella que 

ho necessitava per a viure, ha donat tot  
el que tenia». Quedaren en silenci, sen 
se saber què dir. Pensaven que les obres  
del temple es feien gràcies als donatius  
del rics. És clar que els queda molta ri
quesa encara per continuar la seva vida  
satisfeta. En canvi, la viuda no cerca ho 
nors ni prestigi. De manera callada, do 
na el que té, acceptant continuar en la  
seva pobresa. 

Història edificant de l’evangeli d’avui  
que ens interroga a tots nosaltres. Quin  
és el grau de la nostra generositat? Si  
mirem la nostra societat del benestar  

ens adonem que es perd el sentiment de  
compassió. Cadascú es preocupa dels 
seus afers. Els altres resten fora del 
nostre horitzó. Quan hom s’acomoda  
en el món del benestar cada cop s’ente 
nen menys els problemes dels altres.

Jesús, en canvi, veu en el gest de la  
viuda les qualitats que ha de tenir el fi 
del: confiança gran en Déu, gratuïtat, ge 
nerositat i amor solidari. No ens equivo 
quem: les persones senzilles, però de 
cor generós, que saben estimar sense 
reserves, són el millor patrimoni que te 
nim a l’Església. Elles són les que fan el  
món més humà, les que mantenen viu  
l’Esperit de Jesús enmig d’un món super 
ficial i materialista.

Mn. Ramon Sàrries

Donar-ho tot
APUNTS PER A L’ANÀLISI



Celebramos este domingo el Día de la Iglesia  
diocesana. Habitualmente nuestra vida de  
fe está vinculada a aquellas realidades ecle 

siales más próximas a nosotros: la familia; la parro 
quia y el sacerdote que está al frente de ella; los 
grupos de reflexión en los que profundizamos con  
otros cristianos en las exigencias del seguimiento  
del Señor; la catequesis que ayuda a los niños y 
jóvenes a crecer en el conocimiento de Cristo y a  
integrarse en la comunidad; y, en muchos casos, 
el centro educativo si es de inspiración cristiana,  
o la clase de religión para aquellos que la piden. 
Cada uno de nosotros hemos tenido o tenemos re
ferentes cercanos que nos han ayudado a sentir 
nos Iglesia.

Ahora bien, no podemos olvidar que estas reali
dades nos hacen presente y cercano el misterio 
de la Iglesia. No somos cristianos porque pertene 
cemos a un grupo; o a la parroquia de nuestro pue 
blo, ciudad o barrio; o porque hemos sido educados  
en un colegio católico. Lo somos porque hemos 
sido bautizados y, por el bautismo, hemos entra
do a formar parte de la Iglesia. Todo bautizado es  
miembro del Pueblo de Dios y debería sentirse co
mo en casa en cualquier lugar donde una comu
nidad de hermanos en la fe se reúne para celebrar  
la Eucaristía. Reducir la vivencia eclesial al propio  
grupo o a la propia parroquia y aislarse del resto  
de la comunidad, lleva a vivir en la Iglesia como si  
esta fuera una secta.

La realidad en la que se realiza plenamente el 
misterio de la Iglesia es la diócesis, presidida por 
el Obispo en comunión con el Sucesor de Pedro y  
con el resto del Colegio Episcopal. Esta comunión,  
que lleva a cada Obispo a no aislarse de la Iglesia  
universal, asegura la autenticidad de su magiste
rio y posibilita que cualquier bautizado que vive una  
plena comunión con la Iglesia, pueda participar 
en la Eucaristía celebrada por él o por los sacer
dotes, que son sus colaboradores. Además de 
ser principio de comunión en el magisterio y en la  
celebración de los sacramentos, la misión del 
Obispo en la diócesis es asegurar que todas las 
comunidades cristianas estén atendidas pasto
ralmente en la medida de lo posible teniendo en 
cuenta sus necesidades; y garantizar que en toda  
la diócesis se celebren los sacramentos según el 
sentir de la Iglesia expresado en los textos litúrgi
cos, se anuncie el Evangelio de Cristo, se viva el  
mandato del amor a los hermanos, especialmente  
a los más necesitados, y haya un auténtico creci
miento en la santidad y en la vida cristiana en el  
conjunto del Pueblo de Dios. Es posible que en 
todas las parroquias no pueda hacerse todo, pero  
ninguna de estas dimensiones puede faltar en una  
diócesis.

Para que haya comunión en la Iglesia diocesa
na, debe haber solidaridad entre nosotros: entre  
los cristianos y entre las distintas realidades ecle
siales. Hemos de aprender a compartir. En toda 
diócesis, también en la nuestra, hay parroquias 
grandes y pequeñas; algunas tienen más recursos  
que otras, pero todas deben ser atendidas y acom
pañadas. Hay también estructuras que están  
al servicio de todos y que animan la pastoral, por  
lo que entre todos las debemos sostener. El Día de  
la Iglesia diocesana ha de ser, por ello, de solida
ridad y de fraternidad entre los que formamos par 
te de esta porción del Pueblo de Dios que peregri
na en Tortosa.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Día de la Iglesia 
diocesana
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PALABRAS DE VIDA

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «La caritat és 
el cor palpitant del cristià.  
Així com no es pot viure 
sense el batec del cor, 
tampoc es pot ser cristià 

sense caritat» (25 de juny).

@Pontifex: «La caritat, viscuda seguint 
les petjades de Crist, mostrant atenció 
i compassió per cada persona, és l’ex
pressió més alta de la nostra fe i de la 
nostra esperança» (26 de juny).

@Pontifex: «Si som dòcils a l’amor, l’Esperit  
Sant, que és l’amor creatiu de Déu i posa  
harmonia a la diversitat, obrirà el camí a una  
fraternitat renovada» (28 de juny).

@Pontifex: «Com els paisans de Jesús, cor  
rem el risc de no reconèixerlo. És més còmo 
de un déu abstracte, distant, que no es fica  
en les situacions. Però Déu s’ha encarnat: hu
mil, tendre, amagat, es fa proper a nosal 
tres habitant la normalitat de la nostra  
vida quotidiana» (4 de juliol).

Acció de gràcies de la Fatarella 
al bisbe Javier Vilanova Pellisa

E l dia 8 de setembre és una 
data important per al poble 
de la Fatarella, ja que cele

brem la festa de la nostra patro 
na, la Mare de Déu de Misericòr
dia. Aquest any l’Eucaristia era en  
acció de gràcies al bisbe fill del po 
ble, Javier Vilanova Pellisa.

L’acte va ser molt emotiu. Se li  
va lliurar una casulla amb la imat 
ge de la Mare de Déu, sufraga
da amb aportacions dels fidels, 
i una fotografia realitzada al cam
bril de la capella perquè resti  
com a testimoni del nomenament  
del bisbe Javier i reconeixement 

dels veïns i veïnes, sufragada per  
l’Ajuntament. Tot seguit, la Missa  
en aquest dia tan especial. Van as 
sistir autoritats, el Consell Parro
quial i gran part dels rectors que 
han estat a la nostra parròquia en  
els darrers anys.

Mn. David Arasa

Reunió interdiocesana  
de delegats de Missions

Acollits per la diòcesi de Sant  
Feliu de Llobregat, els de
legats, treballadors i vo 

luntaris de les delegacions de Mis 
sions i Obres Missionals Pontifí
cies (OMP) amb seu a Catalunya, 

presidits per Mons. Enrique Bena
vent, el passat 16 de setembre  
ens vam trobar presencialment 
després de més d’un any a causa  
de la pandèmia. Va ser un bonic  
moment de retrobament, això sí,  
amb totes les mesures de segu re 
tat.

Vam planejar el nou curs, amb 
moltes ganes i il·lusió. 

Continuem treballant per la mis 
sió de l’Església Universal, al cos 
tat dels nostres missioners/es 
escampats arreu del món, donant  
a conèixer la seva tasca evangelit 
zadora pel Regne de Crist.

Delegació diocesana  
de Missions



Reunió d’arxiprestes  
i delegats

D imecres 15, presidits pel Sr. 
Bisbe, ens hem reunit els ar
xiprestes i delegats/des dio

cesans per preparar el nou Curs pas
toral 20212022.

Després de resar l’Hora litúrgica 
de Tèrcia, el Sr. Bisbe ens encoratjà  
davant les perspectives de major nor 
malitat pel present Curs pastoral.

Com a primer punt de l’Ordre del 
Dia, el vicari general presentà l’Agen
da diocesana 20212022 destacant 
les novetats respecte els anys ante
riors. El criteri és prioritzar les activi
tats d’àmbit diocesà que organitzen  
les diverses delegacions. El segon punt  
era la Jornada diocesana del 16 d’oc 

tubre: hi haurà una ponènciamarc 
explicant el sentit del procés sinodal  
a què ens convoca el Sant Pare Fran 
cesc. Després d’un descans, els as
sistents són convidats a participar 
en algun dels tallers que oferiran les 
delegacions. 

A les 14.30 h podrem dinar al Se
minari i després ens desplaçaríem a 
la Catedral on a les 17 h, el bisbe En 
rique presidirà la solemne Missa con 
celebrada d’inici de la fase diocesana  
del procés sinodal amb participació 
de laics de tota la diòcesi.

Mn. José Luis Arín Roig
Vicari general
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AGENDA

8.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.)  
[Sa 1,17 / Sl 138 / Lc 17,16]. Sant 
Severià, Carpòfor i Victorià, coneguts  
per màrtirs coronats; sant Deodat I, 
papa (615618).

9.  Dimarts [Ez 47,12.89.12 (o 
bé: 1Co 3,9b11.1617) / Sl 45 / Jo  
2,1322]. Dedicació de la Basílica del  
Laterà. Festa del Sant Crist de Bala
guer.

10.  Dimecres [Sa 6,111 / Sl 
81 / Lc 17,1119]. Sant Lleó el Gran, 
papa (toscà, 440461) i dr. de l’Esglé 

sia; sant Andreu Avel·lí (†1608), bisbe,  
prev. teatí.

11.  Dijous [Sa 7,228,1 / Sl 118 /  
Lc 17,2025]. Sant Martí de Tours  
(†397), bisbe, abans monjo, originari  
de Pannònia; sant Menna, oficial siríac  
mr. (Alexandria, s. III).

12.  Divendres [Sa 13,19 / Sl 18 /  
Lc 17,2637]. Sant Josafat, bisbe co 
adjutor de Pólozk i màrtir (1623) per  
la unitat dels cristians; sant Emilià 
(Millán) de la Cogolla, ermità a la Rio 
ja.

13.  Dissabte [Sa 18,1416; 
19,69 / Sl 104 / Lc 18,18]. Sant Lean 
dre, bisbe de Sevilla (s. VI); sant Dídac  
(Diego) d’Alcalà, rel. franciscà a Sevi
lla (†1463); sant Estanislau de Kost
ka, rel. jesuïta.

14.  Diumenge vinent, XXXIII de 
durant l’any (lit. hores: 1a setm.) [Dn 
12,13 / Sl 15 / He 10,1114.18 /  
Mc 13,2432]. Sant Serapi, primer 
màrtir mercedari; sant Josep Pigna
telli, prevere jesuïta; santa Veneran
da, vg.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Divendres 12, Benicarló, parròquia 
Sant Pere, a les 19 h, confirma
cions.

◗  Dissabte 13, Tortosa, parròquia Ma 
re de Déu dels Dolors, a les 19.30 h,  
confirmacions.

◗  Diumenge 14, Càlig, a les 11.30 h,  
confirmacions.

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

Presentació de la campanya «Jo com tu»  
de Càritas diocesana de Tortosa

E l 15 de setembre va tenir lloc a la Cambra del  
Comerç de Tortosa, la presentació de la cam
panya «Jo com tu», de Càritas diocesana.  

«Triar com ens alimentem és un dret, no un privi
legi.»

Càritas desenvolupa la seua acció en 34 parrò
quies, amb un total aproximat de 600 membres. 
Dona ajut col·laborant en projectes d’acompanya
ment, acollida, ajudes escolars... i treballa per 
garantir una alimentació adequada. Amb la tar
geta «Jo com tu» podem aconseguir diferents ob
jectius: fomentar l’autonomia, dignificar l’accés  
als aliments, promoure el comerç local i de proxi
mitat, evitar el malbaratament i fomentar la sos
tenibilitat alimentària. El resultat és positiu: les 
famílies disposen d’uns diners que els permet 
comprar on vulguen i amb més privacitat, i s’esta
bleix una relació important entre Càritas i les famí 
lies.

El Sr. Bisbe, president de Càritas diocesana de  
Tortosa, ens animà a ser solidaris i felicità el per  
sonal de Càritas per la tasca que porten endavant.

Maria Joana Querol Beltrán 
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◗  Lectura del primer llibre dels Reis  
(1Re 17,1016)

En aquell temps el profeta Elies se n’anà a Sarep 
ta. Quan arribà a l’entrada del poble hi havia allà 
una viuda que recollia llenya. Elies la cridà i li digué:  
«Porta’m, si et plau, una mica d’aigua per beure.»  
Mentre l’anava a buscar, Elies la tornà a cridar  
i li digué: «Porta’m, també, un tros de pa.» Ella res 
pongué: «Per la vida del Senyor, el teu Déu, et  
juro que no en tinc gens. Només tinc un grapat  
de farina i una mica d’oli. Ara estava recollint  
aquests branquillons i anava a fer pa per a mi i per  
al meu fill. Ens el menjarem i després morirem de  
fam.» 
  Elies li respongué: «No tinguis por. Fesho tal com  
dius, però primer fes un panet per a mi i dona 
me’l. Després ja en faràs per a tu i per al teu fill. 
Això diu el Senyor, Déu d’Israel: No es buidarà el 
pot de la farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra fins al  
dia que el Senyor enviarà la pluja al país.» Ella va 
fer tal com Elies li havia dit, i durant molts dies, 
tant ella com la seva família van poder menjar: 
no es va buidar el pot de la farina ni s’abaixà l’oli  
de la gerra, tal com el Senyor ho havia dit per bo 
ca d’Elies.

◗ Salm responsorial (145)

R. Lloa el Senyor, ànima meva. 

El Senyor, que es manté fidel per sempre, / fa jus 
tícia als oprimits, / dona pa als qui tenen fam. /  
El Senyor deslliura els presos. 

El Senyor dona la vista als cecs, / el Senyor redre
ça els vençuts. / El Senyor estima els justos; /  
el Senyor guarda els forasters. R. 

Manté les viudes i els orfes, / i capgira els camins  
dels injustos. / El Senyor regna per sempre, és el  
teu Déu, / Sió, per tots els segles. R.

◗  Lectura de la carta als cristians hebreus  
(He 9,2428)

Crist no ha entrat en aquell santuari, a imatge  
del veritable, fet per mà d’homes, sinó que ha en 
trat al cel mateix, i s’ha presentat davant Déu per  
nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al san 
tuari amb una sang que no és la seva. Crist, en can 
vi, no s’ha d’oferir moltes vegades, altrament hau 
ria hagut d’anar sofrint la seva passió des de la 
creació del món. De fet no ha aparegut fins ara, 
a la fi dels temps, a oferirse ell mateix una sola  
vegada, com a víctima per abolir el pecat. Els ho 
mes morim una sola vegada, i després de la mort 
ve el judici. Semblantment el Crist va ser ofert una  
sola vegada, quan va prendre damunt seu els pe 
cats de tots. Després tornarà a revelarse, no ja per  
raó dels pecats, sinó per salvar aquells qui es
peren el moment de rebre’l.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 12,3844) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús, estant assegut al temple,  
davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent  
hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vin 
gué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de  
les més petites. Jesús cridà els deixebles i els 
digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viu
da pobra és la que ha donat més de tots; els al 
tres han donat del que els sobrava, però ella, que  
ho necessitava per a viure, ha donat tot el que te 
nia.»

◗  Lectura del primer libro de los Reyes  
(1Re 17,1016)

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sa 
repta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el mo 
mento en el que una mujer viuda recogía por allí le 
ña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua  
en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a  
traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en  
tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive 
el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; 
sólo un puñado de harina en la orza y un poco de  
aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de pa 
los, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo,  
lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo:  
«No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes  
prepárame con la harina una pequeña torta y tráe 
mela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así  
dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se  
vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el  
día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra”».  
Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comie 
ron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de  
harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó,  
según la palabra que había pronunciado el Señor  
por boca de Elías. 

◗  Salmo responsorial (145)

R. Alaba, alma mía, al Señor. 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, /  
hace justicia a los oprimidos, / da pan a los ham
brientos. / El Señor liberta a los cautivos. R. 

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endere
za a los que ya se doblan, / el Señor ama a los jus 
tos. / El Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el ca 
mino de los malvados. / El Señor reina eterna
mente, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

◗  Lectura de la carta a los Hebreos  
(Heb 9,2428)

Cristo entró no en un santuario construido por hom 
bres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo,  
para ponerse ante Dios, intercediendo por noso
tros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces  
como el sumo sacerdote, que entraba en el san
tuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si 
hubiese sido así, tendría que haber padecido mu 
chas veces, desde la fundación del mundo. De 
hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final  
de los tiempos, para destruir el pecado con el sa 
crificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola vez; y después de la 
muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se  
ofreció una sola vez para quitar los pecados de to 
dos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna rela
ción al pecado, para salvar a los que lo esperan. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  
(Mc 12,3844) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, Jesús, estando sentado enfren 
te del tesoro del templo, observaba a la gente que  
iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho;  
se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas,  
es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos,  
les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre  
ha echado en el arca de las ofrendas más que na 
die. Porque los demás han echado de lo que les 
sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado  
todo lo que tenía para vivir».

Diumenge XXXII de durant l’any (B)

Què diferent és la mirada de Déu de la nos 
tra: allà on nosaltres hi veiem proble 
mes, dificultats, pobresa, els ulls de Déu  

hi descobreixen un món diferent. Ho veiem a l’e 
vangeli. Comença subratllant com agradava 
als mestres de la llei de ser els primers, que la  
gent els saludi a les places, que els facin ocu-
par els primers seients a les sinagogues i els 
primers llocs a taula; a més s’aprofiten de la  
gent pobra i senzilla: devoren els béns de les  
viudes... En contrast amb aquest orgull, amb 
aquesta afany de diners (fins i tot a costa dels  
pobres) emergeix la figura d’una pobra viuda 
que va tirar al tresor del temple dues mone-
des de les més petites. Amb criteris humans i 
econòmics diríem que va tirar una misèria; en  
canvi, molts rics tiraven molt: nosaltres valo
rem aquests; amb els seus diners podríem fer  
moltes coses; en canvi, amb els de la viuda...  
Però què diu Jesús: Aquesta viuda pobra és 
la que ha donat més de tots! Ho explica clara
ment: Els altres han donat del que els sobra-
va, però ella que ho necessitava per a viure ha  
donat tot el que tenia, és a dir, ha donat no el  
que li sobrava (com els rics) sinó la seva ma 
teixa vida, perquè s’ha quedat sense res per  
viure. 

Una cosa semblant veiem a la primera lec
tura. Altra vegada, una viuda que no té gairebé 
res: Només tinc un grapat de farina i una mi-
ca d’oli... anava a fer pa per a mi i per al meu  
fill... ens el menjarem i morirem de fam. Elies 
li demana: Primer fes un panet per a mi, Ella 
se’l creu i... no es va buidar el pot de la fari na 
ni s’abaixà l’oli de la gerra. S’ha fiat de Déu i  
Déu canvia la misèria de la viuda a punt de mo 
rir en una abundància de pa i oli. La carta als 
hebreus subratlla la diferència entre els grans 
sacerdots i Crist: aquells entren cada any al 
santuari; Crist, en canvi no s’ha d’oferir moltes  
vegades: diferència abismal entre Crist i els ho 
mes, entre Déu i nosaltres. 

Quina és la nostra mirada, sobre les perso
nes, les seves actuacions, les seves ofrenes?  
Ens fiem de Déu? Donem del que ens sobra o  
del que necessitem? 

Mn. Jaume Pedrós

«Aquesta viuda  
ha donat tot  
el que tenia»

COMENTARI


