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PARAULES DE VIDA

E

Campanya contra la fam

l proper diumenge 13 de febrer, les parròquies de la nostra diòcesi estan convidades a unir-se a la campanya que cada
any organitza l’associació Mans Unides per
a lluitar contra la fam en el món. Com a bisbe
de la diòcesi vull convidar als rectors a que, a
més d’altres activitats que es puguen organitzar en les parròquies per a recaptar fons amb
aquesta finalitat, la col·lecta de les misses dominicals es destine també a Mans Unides. És
un testimoniatge que els cristians podem donar en aquesta societat del benestar, que fàcilment oblida els que més pateixen als països
més pobres del nostre món. El no veure de prop
el sofriment dels necessitats no ens ha de portar a la indiferència.
En els materials que Mans Unides ha publicat per a la campanya d’enguany trobem algunes dades que ens haurien d’inquietar, perquè posen davant els nostres ulls algunes
injustícies de les quals moltes vegades no
som conscients. Heus ací algunes: en el nostre món hi ha 112 milions més de dones que
d’homes en treballs mal remunerats; es preveu que a la fi de l’any 2021 seran 745 milions
de persones les que estaran en situació de
pobresa extrema; els preus dels aliments han
augmentat un 40% des de l’any 2020, la qual
cosa ha provocat que haja crescut el nombre
de persones que no tenen accés a una alimentació adequada i de les quals es calcula que
són 811 milions les que passen fam; 9 de cada 10
habitants dels països més pobres no han tingut
accés a la vacuna contra la Covid-19, l’any 2021;
les 26 persones més riques del món posseeixen

tanta riquesa com la meitat de la població mundial
i la fortuna de les 10 més riques ha crescut en
540.000 milions de dòlars des de març de 2020
(des que va començar la pandèmia).

Aquestes dades ens poden portar a un descoratjament i pensar que els problemes del
nostre món són tan grans que mai els podrem
solucionar.
Els cristians no podem resignar-nos davant d’aquesta situació. Per això, encara que
no eliminarem les injustícies del nostre món,
no ens hem de cansar en la nostra missió de
ser sembradors d’esperança en el cor d’aquells
que més pateixen les conseqüències de la
pobresa. Això és el que ha fet Mans Unides:
amb els més de 42 milions d’euros que es van
recaptar en la campanya de l’any 2020, es
van realitzar 506 projectes en 53 països. No
oblidem que darrere d’aquestes xifres hi ha
milers de persones que tenen un rostre per a
nosaltres desconegut, que gràcies a la solidaritat de tots els col·laboradors, han pogut accedir a una millor educació, a l’aigua potable,
a una alimentació adequada o a uns mitjans
de vida més dignes. Es tracta de necessitats
bàsiques que nosaltres tenim resoltes, però
que molts éssers humans tenen dificultat
d’accedir a elles.
El papa Francesc, en la seua encíclica Fratelli tutti, ens ha recordat que tots som membres de l’única família humana i que els qui
més pateixen són els que han de sentir en primer lloc l’amor i la solidaritat de tots. I perquè
sabem que el bé i la justícia no s’aconseguei
xen una vegada per sempre, sinó que han de
ser conquistats cada dia, no ens hem de cansar
de lluitar per un món millor per a tots.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

U

n dels ensenyaments més importants que hem rebut de Jesús, el Mestre, ha estat «el
Regne de Déu és dins vostre». Amb
aquesta misteriosa frase Jesús descriu on podem trobar Déu.
   No hi ha distància entre Déu i cadascú de nosaltres. La proximitat del
Déu de Jesús és total. Per tant ens correspon a cada creient d’experimentar
aquesta presència i mantenir en tot
moment que Déu hi és. Certament, la
major part de les persones i en la ma-

Déu i la llei de la gravetat
joria dels moments, podem viure com
si Déu no hi fos. S’ha creat una manera de viure, un «modus vivendi», on descobrir Déu a prop és difícil i, encara
més, viure amb Déu incorporat a la nostra mateixa existència.
És per això que cal prendre consciència que no ens podem despendre de
Déu mentre vivim en aquesta terra.
Talment com la força de la gravetat a
la qual estem sotmesos permanentment. No sé si valorem prou el fet de
viure sota els efectes d’aquesta llei

omnipresent. Tot el que fem ho fem
comptant amb la gravetat i ens hem
acostumat a fer-la servir. La gran majoria de les vegades fem les coses
inconscientment com si la força de la
gravetat no hi fos, però no per no tenir-la present no vol dir que no hi sigui
i no actuï. És la nostra gran companya
inseparable.
Si volem experimentar la proximitat
de Déu n’hi ha prou amb veure’s agafat al terra i percebre que sempre som
atrets cap avall. Que sempre tenim

aquest ajut que ens embolcalla allà on
siguem i que no podem viure sense
comptar amb la seva presència. Això
que ho podem constatar de la grave
tat ho podem afirmar de Déu.
Pregunteu als astronautes com
viuen quan han perdut l’atracció de
la gravetat! De ben segur, cada dia,
volen tornar a deixar-se atrapar per la
gravetat.
Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies
del Penedès
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Nadal i representació a Flix

PALABRAS DE VIDA

Campaña contra
el hambre

E

l próximo domingo 13 de febrero, las parroquias de nuestra diócesis están invitadas a
unirse a la campaña que cada año organiza
la asociación Manos Unidas para luchar contra el
hambre en el mundo. Como obispo de la diócesis
quiero invitar a los párrocos a que, además de otras
actividades que se puedan organizar en las parroquias para recaudar fondos con esta finalidad, la
colecta de las misas dominicales se destine también a Manos Unidas. Es un testimonio que los cristianos podemos dar en esta sociedad del bienestar, que fácilmente olvida a los que más sufren en
los países más pobres de nuestro mundo. El no ver
de cerca el sufrimiento de los necesitados no nos
debe llevar a la indiferencia.
En los materiales que Manos Unidas ha publi
cado para la campaña de este año encontramos
algunos datos que nos deberían inquietar, porque
ponen ante nuestros ojos algunas injusticias de las
que muchas veces no somos conscientes. He aquí
algunas: en nuestro mundo hay 112 millones más
de mujeres que de hombres en trabajos mal remu
nerados; se prevé que a finales del año 2021 serán 745 millones de personas las que estarán en
situación de pobreza extrema; los precios de los alimentos han aumentado un 40% desde el año 2020,
lo que ha provocado que haya crecido el número de
personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada y de las que pasan hambre, que se
calcula que son 811 millones; 9 de cada 10 habi
tantes de los países más pobres no han tenido acceso a la vacuna contra la Covid-19 en el año 2021;
las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial y
la fortuna de las 10 más ricas ha crecido en 540.000
millones de dólares desde marzo de 2020 (desde
que comenzó la pandemia).
Estos datos nos pueden llevar al desánimo y a
pensar que los problemas de nuestro mundo son
tan grandes que nunca los podremos. Los cristianos no podemos resignarnos ante esta situación.
Por ello, aunque no eliminaremos las injusticias de
nuestro mundo, no nos debemos cansar en nuestra misión de ser sembradores de esperanza en
el corazón de aquellos que más sufren las consecuencias de la pobreza. Esto es lo que ha hecho
Manos Unidas: con los más de 42 millones de
euros que se recaudaron en la campaña del año
2020, se realizaron 506 proyectos en 53 países.
No olvidemos que detrás de estas cifras hay miles
de personas que tienen un rostro para nosotros
desconocido, que gracias a la solidaridad de todos
los colaboradores, han podido acceder a una mejor educación, al agua potable, a una alimentación
adecuada o a unos medios de vida más dignos.
Se trata de necesidades básicas que nosotros tenemos resueltas, pero que muchos seres humanos tienen dificultad de acceder a ellas.
El papa Francisco, en su encíclica Fratelli tutti, nos
ha recordado que todos somos miembros de la única familia humana y que quienes más sufren son
los que han de sentir en primer lugar el amor y la solidaridad de todos. Y porque sabemos que el bien
y la justicia no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de ser conquistados cada día, no
nos debemos cansar de luchar por un mundo mejor para todos.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

E

ls nens i nenes de la catequesi de Primera Comunió
de Flix, el dia de Nadal van
participar de la Missa, com tots els
diumenges, però este dia fou es-

pecial; en acabar la celebració de
l’Eucaristia de les 12.30 h, van fer
una representació del naixement de
Jesús fruit d’unes catequesis que
ens preparaven per a aquest dia.

   Agraïm a Dolors, la catequista,
que amb il·lusió ho va preparar,
com també als pares i mares.
Mn. Jordi Centelles Llop
Rector de Flix

Festa de la Sagrada Família
a Gandesa i a La Fatarella

E

l dia de la Sagrada Família va ser un dia especial per a les parròquies de Gandesa i La Fatarella.
   Vam celebrar les bodes d’or i d’argent de matrimonis de les nostres comunitats parroquials. Tam-

bé vam representar el naixement del nen Jesús, en
diferents parròquies de l’arxiprestat.
   En moments delicats de la pandèmia, almenys vam
poder viure un moment d’alegria tots plegats.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «El camí de la
pau, que sana els conflictes i regenera la fraternitat,
està marcat pel diàleg. Hem
d’ajudar-nos a creure en la
força pacient i humil del diàleg. No és un
camí fàcil; però no hi ha alternatives per a
arribar a la reconciliació» (3 de desembre).

@Pontifex: «Es necessiten cristians
lluminosos, que amb gestos i paraules de consol encenguin llums d’esperança en la foscor; que sembrin
brots d’Evangeli en els àrids camps
de la quotidianitat; que portin carícies a les solituds del sofriment i de
la pobresa» (3 de desembre).

@Pontifex: «L’Esperit Sant desitja que ortodoxos i catòlics tornem a acostar-nos
amb humilitat i respecte. Ell ens convida
a no resignar-nos enfront de les divisions
del passat i a conrear junts el camp del
Regne amb paciència, assiduïtat i de manera concreta» (3 de desembre).

@Pontifex: «La nostra Església és mare, i una mare sempre reuneix els seus
fills amb tendresa. Tinguem confiança en
aquesta Mare Església que ens reuneix
a tots i que amb paciència, tendresa i
valentia ens condueix cap endavant pel
camí del Senyor» (3 de desembre).

Mn. David Arasa

6 de febrer de 2022
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El Bisbe de Tortosa amb els bisbes
de la Tarraconense han realitzat la visita
ad limina apostolorum

E

l Bisbe de Tortosa, D. Enrique
Benavent, amb els bisbes de
les diòcesis amb seu a Catalunya i les de la província valentina
han realitzat la visita ad limina apostolorum del 10 al 14 de gener. Durant aquesta setmana han celebrat
l’Eucaristia a les quatre basíliques
romanes: Sant Pere, Sant Joan del
Laterà, Santa Maria la Major i Sant
Pau Extramurs. A més, han mantingut reunions en els següents dicas-

AGENDA

◗ Dissabte 12, Amposta, Parròquia Sagrat Cor de Jesús, a les 19.30 h, confirmacions.
◗D
 iumenge 13, Amposta, Parròquia l’Assumpció de Maria, a les 11.30 h, confirmacions.
Aquests actes poden canviar degut a les
circumstàncies per la pandèmia de la
Covid-19.

teris de la cúria romana: per als Bisbes, Doctrina de la Fe, Clergat, Instituts de Vida Consagrada, Educació Catòlica, Culte Diví, Laics, Nova
Evangelització, Família i Vida, Promoció per al Desenvolupament Humà Integral, Comunicació i Secretaria d’Estat. També han visitat altres
organismes vaticans.
   La visita ha conclòs al Vaticà, amb
l’audiència amb el Sant Pare Francesc.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
7. Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131 / Mc 6,53-56].
Sant Ricard, rei d’Anglaterra; sant Teodor, mr.; santa Juliana, viuda; santa Coleta, vg. franciscana.
8. Dimarts [1Re 8,22-23.27-30 /
Sl 83 / Mc 7,1-13]. Sant Jeroni Emiliani (Venècia, 1486 - Somasca, 1537),
prev., fundador dels somascos; santa Elisenda, vg.; santa Josefina Bakhita, vg.
9. Dimecres [1Re 10,1-10 / Sl
36 / Mc 7,14-23]. Sant Sabí, bisbe;
sant Nicèfor, mr.; sant Miquel Febres,
religiós de La Salle; santa Apol·lònia,

vg. d’Alexandria i mr. (249), patrona
dels odontòlegs i els ortodoncistes.
10. Dijous [1Re 11,4-13 / Sl 105 /
Mc 7,24-30]. Santa Escolàstica (s. VVI), vg., germana de sant Benet; santa
Sotera, vg. i mr.; sant Silvà, bisbe; sant
Hug, abat.
11. Divendres [1Re 11,29-32;
12,19 / Sl 80 / Mc 7,31-37]. Mare de
Déu de Lourdes, apareguda a la cova
de Massabielle (1858); sant Desideri, bisbe; santa Eloïsa, vg.; sant Benet
d’Arnià, abat benedictí.
12. Dissabte [1Re 12,26-32;13,
33-34 / Sl 105 / Mc 8,1-10]. Sant Fe-

liu de Llobregat: santa Eulàlia, vg. i mr.,
també patrona de Barcelona i cotitular
de la catedral; sant Gaudenç o Gaudenci, bisbe; sant Damià, soldat mr.;
beat Reginald d’Orleans, prev. dominicà; beata Humbelina, viuda; beat Josep Olalla Valdès, rel.
13. Diumenge vinent, VI de durant
l’any (lit. hores: 2a setm.) [Jr 17,5-8 /
Sl 1 / 1Co 15,12.16-20 / Lc 6,17.2026]. Sant Benigne, prev. i mr. (s. III);
sant Gregori II, papa (romà, 715-731);
santa Maura, mr.; sant Gimer, bisbe;
beat Jordà de Saxònia, prev. dominicà;
beata Cristina d’Spoleto, vg. agustina.

Pàgina 4

6 de febrer de 2022

◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 6,1-2a,3-8)

◗ Lectura del libro de Isaías (Is 6,1-2a.3-8)

L’any que morí el rei Ozies vaig veure el Senyor asse
gut en un tron alt i prominent. Els plecs del seu mantell
omplien el temple. L’assistien, drets, uns serafins que
cridaven l’un a l’altre: «Sant, sant, sant és el Senyor de
l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.»
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i
l’edifici s’omplia de fum. Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! Jo que soc un home de llavis impurs i visc
enmig d’un poble de llavis impurs, he vist amb els
meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» Llavors un
dels serafins volà cap a mi duent amb uns molls una
brasa que havia pres de l’altar. Em tocà els llavis amb
aquella brasa i em digué: «Això t’ha tocat els llavis:
ja ha desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha
estat esborrat.» Després vaig sentir la veu del Senyor
que deia: «Qui enviaré? Qui ens hi anirà?» Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-m’hi.»

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado
sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se
gritaban uno a otro diciendo: «Santo, santo, santo es
el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria!» Temblaban las jambas y los umbrales al clamor
de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije:
«¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua
en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Al tocar esto
tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado
tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame».

◗ Salm responsorial (137)

◗ Salmo responsorial (137)

R. Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor.

R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 15,1-11)
(Versió abreujada)

◗ Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (1Cor 15,1-11)
(Versión abreviada)

Germans, primer de tot us vaig transmetre el mateix
ensenyament que jo mateix havia rebut, és a dir, que
Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres
pecats, que fou sepultat i que al tercer dia, com deien
ja les Escriptures, ressuscità. Que després s’apare
gué a Quefes i després als dotze. Després s’aparegué
a més de cinc-cents germans a la vegada; molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són morts. Després s’aparegué a Jaume, i més tard a tots els apòstols. Finalment, el darrer de tots, com un que neix fora de temps, se m’aparegué fins i tot a mi. Tant si soc
jo com si són ells, això és el que vosaltres heu cregut.

Os recuerdo, hermanos, que yo os transmití en primer
lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escri
turas; y que se apareció a Cefas y más tarde a los
Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía,
otros han muerto; después se apareció a Santiago,
más tarde a todos los apóstoles; por último, como a
un aborto, se me apareció también a mí. Pues bien;
tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis
vosotros.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 5,1-11)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 5,1-11)

En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per
escoltar la paraula de Déu.
   Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, veié
dues barques a la platja. Els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques,
que era de Simó, li demanà que l’apartés una mica
de terra, s’assegué i ensenyava la gent de la barca
estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó: «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no
hem pescat res, però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.»
   Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells
hi anaren, i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven.
   Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de
Jesús i li deia: «Senyor, allunyeu-vos de mi, que soc un
pecador.»
   Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell no se sabien
avenir d’una pesca com aquella. Igual passà amb
Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.»
   Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot
i se n’anaren amb ell.

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban
en la orilla; los pescadores, que habían desembarca
do, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las
barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara
un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseña
ba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la
pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos
a la obra, hicieron una redada tan grande de peces
que las redes comenzaban a reventarse. Entonces
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la
otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que
casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a
los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí,
que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se
había apoderado de él y de los que estaban con él,
por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón:
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

COMENTARI

«Ho deixaren tot
i se n’anaren
amb ell»

S

egurament que tots tenim experiència d’intentar fer moltes coses i aconseguir-ne pocs resultats. Això pot portar a la frustració.
Però en l’àmbit de la fe, hi ha un actor
que és decisiu i fonamental: el Senyor.
Per això, tot el que fem els cristians ve
mogut per la seva crida, per la seva vocació que ens empeny a treballar pel
Regne. A l’Evangeli trobem Pere i els seus
companys intentant de pescar però incapaços d’aconseguir cap resultat positiu. És llavors quan Jesús diu: Tira endins, i caleu les xarxes per pescar. Pot
semblar una temeritat: què sap Jesús
de pescar! Ells són els professionals.
Però Pere es fia de Jesús: ...ja que vós
ho dieu, calaré les xarxes. El resultat:
Agafaren tant de peix que les xarxes
s’esquinçaven. I ara és quan Jesús els
crida: No tinguis por; des d’ara seràs
pescador d’homes. Això val també per a
Andreu, Jaume i Joan: Ho deixaren tot i
se n’anaren amb ell. Ara saben que el
fruit no depèn d’ells sinó del Senyor que
els crida. I així comença també la missió
d’Isaïes. Té una gran visió que li fa prendre consciència de la seva indignitat:
Ai de mi, no podré parlar! Soc un home
de llavis impurs i visc enmig d’una poble de llavis impurs. Però llavors ve l’acció de Déu. Un serafí li tocà els llavis
amb una brasa i li digué: Ja ha desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat. Ara, un cop rebuda la purificació pe part de Déu ja pot fer de profeta.
Déu pregunta: Qui enviaré? I Isaïes diu:
Aquí em teniu: envieu-m’hi. La vocació,
la crida de Déu sempre precedeix la nostra missió; ja no és, per tant, una missió
purament humana, sinó divina, podem
dir. Pau ens recorda el nucli de la nostra
predicació: Crist morí pels nostres pecats, fou sepultat, i al tercer dia ressuscità, tot segons les Escriptures. I s’aparegué als Dotze i a més de cinc-cents
germans. Aquesta és la nostra missió:
donar a conèixer l’amor de Déu manifestat en el Crist, mort i ressuscitat per nosaltres. Això és el que tots prediquem, diu
Pau. El centre de la nostra vida i de la
nostra acció ha de ser el Crist.
Mn. Jaume Pedrós
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