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PARAULES DE VIDA

E

El regne de la veritat

n la solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers
que celebrem avui, escoltem en l’Evangeli de
l’Eucaristia dominical l’interrogatori de Pilat a
Jesús en el context de la passió. Jesús confessa
la seua reialesa, però aclareix aquesta confessió
en un doble sentit: d’una banda, no vol que el seu
regne es confongui amb els d’aquest món, perquè
no es defensa amb els mitjans que utilitzen els poders terrenals. Estem davant un regnat pel qual ningú combat amb la violència. En un sentit positiu
afirma que la seua missió règia consisteix a donar
testimoniatge de la veritat. L’únic poder que Crist
reivindica per a ell mateix és el de la veritat. La reacció de Pilat davant aquesta confessió tan sorpre
nent és d’escepticisme: «I què és la veritat?» (Jn 18,
38).
Vivim immersos en un ambient cultural en el
qual el relativisme ha penetrat profundament en la
consciència de moltes persones. Aquest fet ha tingut dues conseqüències: d’una banda, s’ha gene
ralitzat una actitud escèptica davant la possibilitat
de conèixer la veritat, com és la que es trasllueix en
la resposta de Pilat i que suposa en el fons una renúncia a esforçar-se per conèixer-la; i trobem també sentiments de prevenció i rebuig enfront d’ella:
es tem que aquells que se senten posseïdors de la
veritat vulguen imposar-la per la força. El relativis
me seria una prevenció enfront dels absoluts que
amenacen la llibertat.
Jesús es defineix com a «testimoni» de la veritat.
La manera de realitzar aquesta missió exclou qualsevol recurs a la força, ni tan sols per defensar-se a
si mateix. El seu testimoniatge el consumarà en la
Passió, en la qual Ell mateix acceptarà el sofriment
per la veritat i ens revelarà l’essència del testimo
niatge cristià de la fe. Aquest no consisteix en discursos grandiloqüents per a intentar convèncer els

altres de les nostres opinions; tampoc hi ha autèntic testimoniatge si s’empren mitjans no evangèlics
per a anunciar l’Evangeli, com servir-se de la mentida o mitges veritats; l’autèntic testimoniatge naix,
a més, de motivacions netes (no cap l’adulació, ni
la cobdícia, ni la cerca de l’honor dels homes). L’autèntic testimoni renuncia totalment a la violència
de qualsevol tipus que fa patir als altres per la veritat. Al contrari, ha d’estar disposat a patir i, si fora
necessari, a donar la vida per ella. Per això, els màrtirs, que van seguir totalment a Crist i van donar la vida per Ell, són els seus autèntics testimonis.
Aquesta cerca humil de la veritat i el testimoniatge, viscuts evangèlicament, són avui més necessaris que mai. Quan la veritat no és valorada ni bus-

cada, el món cau en mans d’aquells que creen i
difonen «veritats» a la mida dels seus interessos; o
que se serveixen de tàctiques poc clares per a manipular les consciències. Només la cerca humil de
la veritat és el camí per a l’autèntica llibertat. D’altra banda, tots desitgem un món bo i just. Veritat,
justícia i bondat són inseparables: amb l’enfosquiment de la veritat, s’ofusca també el sentit del bé
i la justícia. L’escepticisme davant la possibilitat
de conèixer allò que és vertader, porta també a un
enfosquiment del sentit de la justícia. Únicament la
veritat ens porta a conèixer i aconseguir allò que
és bo per a la humanitat.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

EL POSTHUMANISME COM A HORITZÓ (III)

L

a presa en consideració de les ideologies filosòfiques que subjauen al
posthumanisme permeten entre
veure que, més enllà del caràcter fantasiós de la ideologia posthumanista,
s’hi amaga una concepció de l’ésser humà millorat per la tècnica.
El relat dels transhumanistes és clar:
L’humanisme ha estat superat. Després
de Copèrnic (la terra ha deixat de ser el
centre del cosmos), després de Charles
Darwin (l’ascendència animal de l’ho-

Animalització de l’home
me), després de Sigmund Freud (l’home
està determinat per l’inconscient), advé
la idea, expressada per Peter Sloterdijk
que la separació entre l’humà i el no humà és fluïda i relativa. Segons J. M. Besnier, les discontinuïtats metafísiques
són reemplaçades per continuïtats postmetafísiques.
El posthumanisme se sosté sobre
tres grans desplaçaments tècnics i antropològics: l’animalització de l’home,
la humanització de l’animal i la mecanit-

zació d’allò vivent. Segons els posthumanistes, allò que caracteritza l’ésser
humà és el canvi. L’ésser humà apareix
com un ésser transitori, com una crisàlide
que espera revestir-se de la seva forma definitiva. La fatiga de si mateix (la fatigue d’ètre soi, com diuen els transhumanistes francesos) domina el pensament
posthumanista i, a la vegada, expressa
la voluntat de transcendir-se a si mateix.
El subjecte metafísic permanent s’esvaeix i l’home queda concebut com una

naturalesa mal·leable, com un ésser per
fabricar, com l’objecte de la seva mateixa elaboració. Entès així, el cos, el
temps, l’espai i la relació amb l’altre no
defineixen més els contorns substancials de l’ésser humà. Tot pot canviar,
tant l’home com la dona; tot pot ser diferent de com ha estat, perquè no hi ha
res que romangui, cap estructura subjacent eterna.
Dr. Francesc Torralba
Doctor en Teologia

Pàgina 2

21 de novembre de 2021

PALABRAS DE VIDA

E

El reino
de la verdad

n la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo que celebramos hoy, escuchamos en el
Evangelio de la Eucaristía dominical el interrogatorio de Pilato a Jesús en el contexto de la pasión. Jesús confiesa su realeza, pero clarifica esta
confesión en un doble sentido: por una parte, no
quiere que su reino se confunda con los de este
mundo, porque no se defiende con los medios que
utilizan los poderes terrenales. Estamos ante un
reinado por el que nadie combate con la violencia.
En un sentido positivo afirma que su misión regia
consiste en dar testimonio de la verdad. El único
poder que Cristo reivindica para sí mismo es el
de la verdad. La reacción de Pilato ante esta confesión tan sorprendente es de escepticismo: «¿Y
qué es la verdad?» (Jn 18,38).
Vivimos inmersos en un ambiente cultural en el
que el relativismo ha penetrado profundamente en
la conciencia de muchas personas. Este hecho
ha tenido dos consecuencias: por una parte, se ha
generalizado una actitud escéptica ante la posibi
lidad de conocer la verdad, como es la que se trasluce en la pregunta de Pilato y que supone en el
fondo una renuncia a esforzarse por conocerla;
y encontramos también sentimientos de prevención y rechazo frente a ella: se teme que aquellos
que se sienten poseedores de la verdad quieran imponerla por la fuerza. El relativismo sería una prevención frente a los absolutos que amenazan la libertad.
Jesús se define como «testigo» de la verdad. La
manera de realizar esta misión excluye cualquier
recurso a la fuerza, ni siquiera para defenderse a
sí mismo. Su testimonio lo consumará en la Pasión,
en la que aceptará el sufrimiento por la verdad y
nos revelará la esencia del testimonio cristiano de
la fe. Este no consiste en discursos grandilocuentes para intentar convencer a los demás de nuestras opiniones; tampoco hay auténtico testimonio
si se emplean medios no evangélicos para anunciar el Evangelio, como servirse de la mentira o medias verdades; el auténtico testimonio nace, además, de motivaciones limpias (no cabe la adulación,
ni la codicia, ni la búsqueda del honor de los hombres). El auténtico testigo renuncia totalmente a
la violencia de cualquier tipo que hace sufrir a los
otros por la verdad. Al contrario, debe estar dispuesto a sufrir y, si fuera necesario, a dar la vida
por ella. Por ello, los mártires, que siguieron total
mente a Cristo y dieron la vida por Él, son sus auténticos testigos.
Esta búsqueda humilde de la verdad y el testimonio, vivido evangélicamente, son hoy más necesarios que nunca. Cuando la verdad no es valorada ni buscada, el mundo cae en manos de los
poderosos que crean y difunden «verdades» a la
medida de sus intereses; o que se sirven de tácti
cas poco claras para manipular las conciencias.
Sólo la búsqueda humilde de la verdad es el camino para la auténtica libertad. Por otra parte, todos deseamos un mundo bueno y justo. Verdad,
justicia y bondad son inseparables: con el oscure
cimiento de la verdad, se ofusca también el sen
tido del bien y la justicia. El escepticismo ante la
posibilidad de conocer aquello que es verdadero,
lleva también a un oscurecimiento del sentido de
la justicia. Únicamente la verdad nos lleva a conocer y alcanzar aquello que es bueno para la huma
nidad.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Mn. Josep Maria Membrado
prengué possessió de rector
de la Parròquia de Sant Blai

E

l diumenge 26 de setembre, Mn. Josep Maria
Membrado Blas va prendre possessió com a
rector de la Parròquia de Sant Blai de Tortosa.
Li donà possessió i presidí l’Eucaristia Mn. Carlos
París Escura, vicari episcopal. Un bon nombre de
feligresos van acompanyar el seu rector, que per
necessitats pastorals feia uns mesos que servia la
parròquia. La part musical fou a càrrec del Sr. Toni
Perulles.
Mn. Carlos donà lectura al currículum de Mn. Josep Maria. Després de l’homilia de l’Il·lm José Luis
Arín, Mn. Membrado va fer el jurament de fidelitat:
«Crec amb fe ferma, tot allò que es conté en la Paraula de Déu... Accepto... totes i cadascuna de les
coses referents a la doctrina de la fe... M’adhereixo... a les doctrines enunciades pel Romà Pontífex
o pel Col·legi dels Bisbes ...». A continuació li foren
lliurats els llocs de la celebració: baptisteri, seu penitencial i seu presidencial. Al final de la celebració
el nou rector va signar l’acta de presa de possessió,
amb el vicari episcopal i dos testimonis laics.
Ens vam acomiadar amb el cor ple de confiança en
el Senyor i la seua Mare i nostra.
Maria Joana Querol Beltrán

Vinebre, pregària a sant Enric

A

Vinebre, el dia 27 de cada mes ens trobem
per fer una estona de pregària. La pandèmia
ha fet que durant molts mesos no ens poguéssim trobar.
Este curs hem decidit reprendre la trobada, oberta a tot l’arxiprestat. Així cada 27 de mes a la parròquia, i no a la «casa del Padre» com era costum,
ens trobem un grupet de gent, aquest mes dels pobles d’Ascó, Flix, Guiamets, Riba-roja, Torre de l’Espanyol i Vinebre.
Què fem? Ens trobem a les 21 h. Exposició del Santíssim, silenci, rés de les Vespres, silenci, lectura, silenci, pregària per les vocacions, silenci i benedicció
del Santíssim. I sobre les 22 h cap als nostres pobles
esperant un altre dia 27.
Mn. Jordi Centelles Llop
Rector de Vinebre

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Resem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit Sant la gràcia i la força
per a reformar-se a la llum de
l’Evangeli» (3 d’agost).
@Pontifex: «L’Evangeli és la Bona Notícia i la força que canvia per a millor la nostra vida i el nostre cor. Per això, els demano que llegeixin cada dia l’Evangeli
i meditin un petit passatge, perquè puguin nodrir-se d’aquesta font inesgotable
de salvació» (4 d’agost).

@Pontifex: «Déu no ve en esdeveniments extraordinaris, sinó que realitza la seva obra en l’aparent monotonia dels nostres dies, en el ritme a
vegades fatigós de les activitats, en el petit i insignificant que realitzem amb tenacitat i humilitat, tractant de fer la seva voluntat» (10 d’agost).
@Pontifex: «La llei externa no fa viure, perquè
no canvia el cor. La novetat radical de la vida
cristiana és la vida segons l’Esperit Sant que ens
allibera de la llei i al mateix temps la porta a
compliment en el manament de l’amor»
(11 d’agost).
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Festa de sant Vicenç de Paül

E

l dilluns 27 de setembre, Mn. Josep Maria Membrado, rector de
la Parròquia del Sant Crist de la
Catedral, celebrà una Eucaristia amb
motiu de la festa de sant Vicenç de
Paül, fundador de la Companyia de les
Filles de la Caritat i la Congregació
de la Missió dels Pares Paüls. Com
tots els anys, les Filles de la Caritat
de la Casa d’Acollida de Tortosa van
celebrar la seua festa acompanyades de les persones que col·laboren en la missió caritativa envers els
més pobres i necessitats, i altres fidels.
En l’homilia, Mn. Josep Maria ens
recordà que «els sants han posat to-

ta la seua confiança en el Senyor la
qual els ha ajudat a viure, a estimar,
a servir i a sofrir per causa de l’Evangeli. Sant Vicenç de Paül reflecteix en
la seua vida la virtut de la CARITAT,
de tal manera que és proclamat patró universal de les obres de caritat.
El carisma vicencià ens ensenya la
caritat i ens recorda que aquesta virtut hauria de marcar la nostra manera
de viure i conviure. Felicitats a vosal-
tres, Filles de la Caritat, per fer camí segons l’esperit de sant Vicenç de Paül».
Abans d’acomiadar-nos vam cantar
l’himne de sant Vicenç de Paül.
Maria Joana Querol Beltrán

¡Suban tus cantos
Benicarló!

Y

es que esta subida, tradición
gozosa de Benicarló fiel a la
tradición secular de sus antepasados rinde su pleitesía a la Mare
de Déu de la Font de la Salut de Traiguera, octubre tras octubre. Reza cantando, rogándole que reanime los corazones de sus enfermos y les regale
la salud. Mientras en Benicarló nos
visitaba el Sr. Obispo para impartir la
Confirmación a un buen grupo de adolescentes. El padre Eddi mostraba su
entusiasmo, tanto en el rezo del rosario en los aledaños del santuario,

AGENDA

◗ Divendres 26, Pinell de Brai, a les 19 h,
confirmacions.
◗ Dissabte 27, Tivenys, a les 19 h,
confirmacions.
◗ Diumenge 28, Alcalà de Xivert, a les
11.30 h, confirmacions.
* Aquests actes poden canviar degut
a les circumstàncies per la pandèmia
de la Covid-19.

E

Confirmacions
a la Fatarella

l dissabte 2 d’octubre, el nostre
Bisbe confirmava a 11 nois i
noies de la Fatarella.
   En un marc molt familiar després de
la Covid, el remarcava la importància

de la fe i el seguiment del Crist amb el
testimoniatge de la nostra vida cristiana. Fer present la nostra fe en el dia
a dia.
Mn. David Arasa

como en la celebración de la santa Misa. Los músicos siempre acompañan
con arte y veneración para encauzar los deseos y ruegos de los asistentes. Los organizadores, la Cofradía del
Rosario, ya sueñan con celebrar el próximo año con la olleta y la rifa del pernil. La Mare de Déu cobija con su dulzura y ternura a tantos feligreses que
le entonan a sus pies el «Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra
muerte, amén».
Manuel Ferrer

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
22. Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[Dn 1,1-6.8-20 / Sl: Dn 3 / Lc 21,1-4].
Santa Cecília (o Cília), vg. i mr. romana (s. III), patrona de la música (cantaires, músics i instrumentistes);
sants Filemó i Àpia, esposos, deixebles de Pau.
23. Dimarts [Dn 2,31-45 / Sl: Dn
3 / Lc 21,5-11]. Sant Climent I, papa (romà, 88-97) i mr.; sant Columbà
(†615), abat a França i Itàlia, d’origen
irlandès; santa Lucrècia, vg. i mr.; beat
Miquel-Agustí Pro, prevere jesuïta i
mr.

24. Dimecres [Dn 5,1-6.1314.16-17.23-28 / Sl: Dn 3 / Lc 21,
12-19]. Sant Andreu Dung-Lac, prev.,
i companys, mrs., a Tonquín (Vietnam,
s. XVIII-XIX); sant Crisògon, mr. (s. III);
santa Fermina, vg. i mr.
25. Dijous [Dn 6,12-28 / Sl: Dn
3 / Lc 21,20-28]. Santa Caterina, vg.
i mr. d’Alexandria, titular del monestir del Sinaí (s. IX), patrona dels filòsofs.
26. Divendres [Dn 7,2-14 / Sl:
Dn 3 / Lc 21,29-33]. Sant Silvestre
(†1267), abat, fund. branca benedic-

tina; sant Lleonard de Porto Maurizio,
prev. franciscà.
27. Dissabte [Dn 7,15-27 / Sl: Dn
3 / Lc 21,34-36]. Mare de Déu de la
Medalla Miraculosa (1830); beat Ramon Llull, mr. terciari franciscà, de Mallorca (1232-1316).
28. Diumenge vinent, I d’Advent
(lit. hores: 1a setm.) [Jr 33,14-16 / Sl
24 / 1Te 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.3436]. Sant Ruf, mr.; sant Mansuet, bisbe i mr.; sant Jaume de Marchia, prev.
franciscà; santa Caterina Labouré, vg.
paüla.
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◗ Lectura de la profecia de Daniel
(Dn 7,13-14)

◗ Lectura de la profecía de Daniel
(Dan 7,13-14)

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure
venir enmig dels núvols del cel com un Fill
d’home, s’acostà al vell venerable, el presentaren davant d’ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge.
La seva sobirania és eterna, no passarà mai,
la seva reialesa no decaurà.

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi
venir una especie de hijo de hombre entre
las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio
poder, honor y reino. Y todos los pueblos,
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder
es un poder eterno, no cesará. Su reino no
acabará.

◗ Salm responsorial (92)

◗ Salmo responsorial (92)

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat.

R. El Señor reina, vestido de majestad.

El Senyor és rei, va vestit de majestat. /
El Senyor va vestit i cenyit de poder. R.

El Señor reina, vestido de majestad; / el Señor, vestido y ceñido de poder. R.

Manté ferm tot el món, incommovible. /
El vostre soli es manté des del principi, /
vós sou des de sempre. R.

Así está firme el orbe y no vacila. / Tu trono
está firme desde siempre, / y tú eres eterno. R.

El vostre pacte és irrevocable; / la santedat, Senyor, escau a casa vostra / al llarg de
tots els temps. R.

Tus mandatos son fieles y seguros; / la santidad es el adorno de tu casa, / Señor, por
días sin término. R.

◗ Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
(Ap 1,5-8)

◗ Lectura del libro del Apocalipsis
(Ap 1,5-8)

Jesucrist és el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre els morts, el sobirà dels
reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang
per fer de nosaltres una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare; que li
sigui donada la glòria i el poder pels segles
dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els núvols, i tothom el veurà amb els propis ulls,
fins aquells que el van traspassar, i totes
les famílies de la terra es lamentaran per
ell. Sí, amén. Jo soc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darre
ra, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i
el qui ha de venir, el Déu de l’univers.

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito
de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre,
y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios,
su padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
   Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo
verá, también los que lo traspasaron. Por él
se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén.
   Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso».

◗ Lectura de l’Evangeli segons
sant Joan (Jn 18,33b-37)

◗ Lectura del santo Evangelio según
san Juan (Jn 18,33b-37)

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets
tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt
de vós això que em pregunteu, o són d’altres els qui us ho han dit de mi?» Respongué Pilat: «Jo, no soc pas jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui
t’han entregat a les meves mans. He de saber què has fet.» Jesús respongué: «La meva reialesa no és cosa d’aquest món. Si
fos d’aquest món, els meus homes haurien
lluitat perquè jo no fos entregat als jueus.
I és que la meva reialesa no és d’aquí.» Pilat digué: «Per tant, vols dir que ets rei.» Jesús contestà: «Teniu raó: jo soc rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la
veritat; per això he nascut i per això he vingut al món: tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.»

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres
tú el rey de los judíos?».
   Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu
cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
   Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu
gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
   Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mi guarida habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino
no es de aquí».
   Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?».
   Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha
mi voz».

COMENTARI

«La meva reialesa
no és cosa
d’aquest món»

L

a paraula rei en l’imaginari popular s’acostu
ma a associar amb poder, amb diners, amb
imposició... Crist, al qual avui proclamem
Rei de tot el món, és un rei així? Evident que no.
Jesús deixa clares dues coses: primera, Ell és rei:
Teniu raó, jo soc rei. Segona afirmació: La meva
reialesa no és cosa d’aquest món. Si fos d’a
quest món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. I és que la meva
reialesa no és d’aquí. En quin sentit, doncs, és
rei?: La meva missió és la de ser un testimoni
de la veritat; per això he vingut al món: tots els qui
són de la veritat escolten la meva veu. Jesús ens
ha vingut a revelar, a comunicar, a mostrar la veritat sobre Déu. La seva sobirania no es pot descriure en termes de sobirania humana. La veritat
no és una teoria sinó que s’identifica amb ell mateix. Ell no té veritables súbdits, sinó deixebles
que escolten la seva veu i la segueixen perquè
veuen en ella la veritat. Els qui estan a favor de
la veritat, els qui la cerquen poden entendre en
quin sentit és rei. La primera lectura ens parla
de l’hora final, del judici definitiu. I ens diu que el
Fill de l’home rep una sobirania eterna un regne
que no passarà mai. No és un regne temporal o
terrenal, sinó transcendent, universal.
També la segona lectura ens parla d’aquest
regne: El primer ressuscitat d’entre els morts, el
sobirà dels reis de la terra, Crist ha fet de nosal
tres una casa reial, uns sacerdots dedicats al seu
Pare: que li sigui donada la glòria i el poder pels
segles dels segles. És el que celebrem avui. Ell és
rei perquè ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang.
En paraules del prefaci d’avui el seu regne és
de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d’amor i de pau. Participar del seu regne, lluitar pel seu regne vol dir treballar per la justícia, la llibertat, la pau, l’amor, la felicitat per a tothom. Vol
dir saber que només ell és la Veritat. Res a veure
amb els reis i poderosos d’aquest món.
Mn. Jaume Pedrós
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