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8.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148 / Mt 17, 
22-27]. Sant Domènec (Domingo) de  
Guzman (†1221), prev. d’Osma, fund.  
Dominics (OP) a Tolosa de Llenguadoc  
(1215) per combatre els albigesos; 
sants Ciríac, Llarg i Esmaragde, mrs. 
a Roma (s. IV).

9.  Dimarts [Os 2,14b.15b.19-20 /  
Sl 44 / Mt 25,1-13]. Santa Teresa Be- 
neta de la Creu (Edith Stein), vg., mr., 
i patrona d’Europa; sant Domicià, bis-
be; sant Romà, mr. (s. III); sant Esteve,  

bisbe i mr.; santa Càndida Maria Cipi- 
tria Barriola, fund. Filles de Jesús. 

10.  Dimecres. [2C 9,6-10 / Sl  
111 / Jo 12,24-26]. Sant Llorenç, diaca  
i mr. a Roma (s. III); sant Deodat o Adeo- 
dat, proletari; santa Astèria, vg. i mr.

11.  Dijous [Ez 12,1-12 / Sl 77 /  
Mt 18,21-19,1]. Santa Clara (Assís,  
1193-1253), vg. fund. Clarisses (OSC,  
1212), patrona de la televisió; sant Ti- 
burci, mr.; santa Susanna, vg. i mr.

12.  Divendres [Ez 16,1-15.60.63 
(o bé: Ez 16,59-63) / Sl: Is 12 / Mt 19, 

3-12]. Santa Joana Francesca de Chan- 
tal, rel.; Urgell:  Beats Eusebi Codi na  
i Millà, Ramon Illa i Sàlvia i Sebas tià Ri- 
bera i Coromina, religiosos, i companys,  
mrs.; sant Herculà, bisbe; santa Hilària,  
mr., mare de santa Afra; beat Innocen-
ci XI, papa (1676-1689); beat Joan de  
Rieti, rel. agustinià.

13.  Dissabte [Ez 18,1-10.13b. 
30-32 / Sl 50 / Mt 19,13-15]. Sant Pon- 
cià (230-235), papa exiliat a Sarde- 
nya amb sant Hipòlit, prev., màrtirs; 
sant Cassià, mestre mr. a Imola (s. III);  

santa Concòrdia, mr.; santa Aurora, 
vg. i mr.; santa Centola, vg. i mr. Urgell:  
 Beats Josep Tàpies i Sala i companys,  

preveres i màrtirs. Lleida:  Beats màr- 
tirs missioners fills del Cor Immaculat  
de Maria.

14.  Diumenge vinent, XX de du- 
rant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Jr 38, 
4-6.8-10 / Sl 39 / He 12,1-4 / Lc 12,29- 
53]. Sant Maximilià-Maria Kolbe (1894- 
1941), prev. franciscà conventual i mr.  
a Auschwitz; sant Eusebi, prev. romà 
(s. IV); santa Anastàsia, rel. viuda.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

Un xicot conegut m’explicava 
un fet que visqué fa uns dies  
i que l’hi ha desvetllat una re- 

flexió. Fet i reflexió els ha recollit en  
una pregària escrita que diu així: «Es- 
timat Jesús! Avui, tornant de passejar  
una estona, us heu fet present en la 
creu que algú ha deixat, estintolada 
en la paret exterior de casa meva, 
prop de la porta. Heu volgut que la 
meva mirada no fos distreta o indife-
rent. Això que aparentment no té res 
d’extraordinari, considero que ha es-
tat providencial i és per això que ho 
escric. Penso que demaneu la meva 
atenció perquè us sentiu abandonat, 
perquè jo us tinc abandonat, proba-
blement més del que em penso. Sé  
que necessiteu que els meus ulls i les  
meves mans siguin instruments vos-
tres, que passin per la creu i acabin  
en la creu. “Qui no pren la seva creu  
i em segueix, no és digne de mi” (Mt  
10,38). 

Tenir aquest encontre amb Vós, 
Senyor, em fa pensar que no és una  
trobada més. Voleu mostrar-me quant  
i com m’estimeu i com sofriu quan us  
abandono pel pecat, per la mediocri- 
tat, per la indiferència que veig en al- 
tres i que s’encomana. Sé, també, del  
vostre sofriment quan veieu que m’a- 
parto del vostre amor i dels vostres 
ensenyaments. Vós voleu la meva sal- 
vació, la salvació de tothom. Doneu- 
me llum. Que hi vegi. Que redreci el  
rumb, servint i estimant. Aquesta 
creu, Senyor, farà camí amb mi, per 
recordar-me que la meva mirada és 
vostre, que les meves mans són vos- 

tres, que el meu cor que estima és 
vostre. Disposeu-ne perquè es faci, 
sempre, la vostra voluntat». Alesho- 
res Jesús digué als seus deixebles: «Si  
algú vol venir amb mi, que es negui a 
ell mateix, que prengui la seva creu i 
que em segueixi» (Mt 16,24).

Un fet aparentment casual trasbal- 
sa la vida d’aquesta persona que pren  
consciència del seu allunyament de  
Déu. La solitud de la creu apuntalada  
remou la consciència d’una presèn-
cia divina en la seva vida que mai l’ha  
abandonat, malgrat la llunyania crea- 
da per la deixadesa personal. Recu- 
perar la proximitat amb Jesús, intimar  
amb Ell. Que sigui l’amic que ens acom- 
panya i al que acompanyem. Sempre  
la nostra Llum.

Enric Puig Jofra, SJ

somnis i expectatives la seva vida i 
el seu futur. Déu sembla entrar com 
un imprevist en la seva història i, en-
cara que amb un esforç inicial, amb-
dós obren de bat a bat el cor a la rea- 
litat que es posa davant d’ells.

Estimar de fet no és pretendre que  
l’altre o la vida es correspongui amb 
la nostra imaginació; significa més 
aviat elegir amb plena llibertat agafar  
la responsabilitat de la vida així com  
se’ns ofereix. 

Josep ens dona una lliçó important,  
elegeix Maria «amb els ulls oberts». 
I podem dir que amb tots els riscos i  
ens dona aquesta lliçó: agafa la vida  
com ve. Déu ha intervingut allí? Doncs  
l’agafo. I Josep fa el que li havia orde- 
nat l’Àngel del Senyor. 

Dimecres, 1 de desembre de 2021

L ’evangelista Mateu defineix Jo-
sep com un home «just». «Jesús,  
el Messies, va ser engendrat d’a- 

questa manera...» (1,18-19). 
L’Evangeli diu que Josep era «just»  

precisament pel fet d’estar subjecte 
a la llei com tot home piadós israeli-
ta. Però dins seu l’amor per Maria i la  
confiança que té en ella li suggereixen  
una manera per a salvar l’observan-
ça de la llei i l’honor de l’esposa: deci- 
deix repudiar-la en secret, sense fer 
soroll, sense sotmetre-la a la humilia- 
ció pública. Escull el camí de la discre- 
ció, sense judici ni venjança. 

Però afegeix l’evangelista Mateu: 
«Ja havia pres aquesta decisió, quan 
se li va aparèixer en somnis un àngel  
del Senyor que li digué: “Josep, fill de  
David, no tinguis por de prendre Ma-
ria, la teva esposa, a casa teva: el fruit  
que ella ha engendrat ve de l’Espe- 
rit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el  
nom de Jesús, perquè ell salvarà dels  
pecats el seu poble”» (1,20-21). Inter- 
vé en el discerniment de Josep la veu  
de Déu que, a través d’un somni, li 
desvetlla un significat més gran de 
la seva mateixa justícia. I com n’és, 
d’important, per a cada un de nosal- 
tres, conrear una vida justa i al mateix  
temps sentir-nos sempre necessitats  
de l’ajuda de Déu! 

Maria i Josep són dos nuvis que 
probablement han estat planejant en 

LA VEU DEL PAPA FRANCESC

CATEQUESI SOBRE SANT JOSEP

Sant Josep, home just  
i espòs de Maria

Una creu abandonada



Pàgina 2 7 d’agost de 2022

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.

L ’esperança en el segon retorn  
de Jesús era molt viva en l’Es- 
glésia primitiva. Ja s’havia pro- 

duït la salvació dels homes: només  
calia esperar-ne la plenitud final. Nos- 
altres potser hem oblidat una mica  
aquesta segona vinguda. Però l’e-
vangeli d’avui ens la recorda: Esti-
gueu a punt, amb el cos cenyit i els 
llums encesos... Feliços els criats 
que l’amo trobarà vetllant al mo-
ment de la seva arribada. Sí, pot 
ser que es retardi però feliços si els  
trobava vetllant ni que vingués a mit-
janit o a la matinada. Sabem amb  
tota certesa que el Senyor tornarà 
encara que n’ignorem les circums-
tàncies. El que cal és estar prepa- 
rats sempre, és vetllar. I fer el que vol  
l’amo. No és el temps de pegar els 
criats i les criades, de menjar, de  
beure i d’embriagar-se, perquè el seu  
amo tornarà el dia que ell no sospi-
ta i el condemnarà a la pena dels 
traïdors. La conseqüència és clara: 
Estigueu a punt també vosaltres,  
perquè el Fill de l’home vindrà a l’ho- 
ra menys pensada. Per tant, si es-
tem a punt, si fem la voluntat de l’a - 
mo no hem de témer res; Feliços els  
criats que l’amo trobarà vetllant al 
moment de la seva arribada. Amb  
tota veritat us dic que els farà seu-
re a taula i ell mateix passarà a ser- 
vir-los d’un a un. Hi pot haver un ho- 
nor més gran que sigui el mateix 
Senyor qui ens serveixi? Serà un 
moment d’immensa felicitat. La pri- 
mera lectura ens recorda la nit de  
la sortida d’Egipte; potser el poble 
no s’ho acabava de creure: Però 
aquella nit era la salvació dels jus-
tos i la perdició dels enemics. Per 
això la segona lectura ens convida  
a creure, a tenir la fe dels grans per- 
sonatges de la història. La carta als  
hebreus lloa la fe d’Isaac i de Jacob.  
Però sobretot la fe d’Abraham que 
confiava que Déu seria prou pode- 
rós per a ressuscitar un mort. Per ai-
xò ofereix el seu fill Isaac, el fill que  
havia rebut les promeses. Que tin-
guem nosaltres la fe d’Abraham, 
disposats a entregar-ho tot al Se-
nyor en la certesa vindrà (ni que n’ig- 
norem l’hora); el que cal és que ens  
trobi fent sempre la seva voluntat.

Mn. Jaume Pedrós

«Feliços els criats 
si l’amo els trobava 
sempre vetllant»

COMENTARI

◗  Lectura del libro de la Sabiduría (Sab 18,6-9)

La noche de la liberación les fue preanunciada a nues- 
tros antepasados, para que, sabiendo con certeza en 
qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. 
  Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la per- 
dición de los enemigos, pues con lo que castigaste a  
los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándo- 
nos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacri- 
ficios en secreto y establecieron unánimes esta ley di- 
vina: que los fieles compartirían los mismos bienes y 
peligros, después de haber cantado las alabanzas de  
los antepasados.

◗  Salmo responsorial (32)

R.  Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 
heredad.

Aclamad, justos, al Señor, / que merece la alabanza de  
los buenos. / Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, /  
el pueblo que él escogió como heredad. R.

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, /  
en los que esperan su misericordia, / para librar sus vi- 
das de la muerte / y reanimarlos en tiempo de hambre. R.

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio  
y escudo. / Que tu misericordia, Señor, venga sobre no- 
sotros, / como lo esperamos de ti. R.

◗  Lectura de la carta a los Hebreos  
(Heb 11,1-2.8-19) (Versión abreviada)

Hermanos: 
La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de  
lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. 
Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia 
la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber 
adónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra pro- 
metida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Ja-
cob, herederos de la misma promesa, mientras espe- 
raba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y 
constructor iba a ser Dios. 
  Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo «vigor pa- 
ra concebir» cuando ya le había pasado la edad, porque  
consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre,  
marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, 
como las estrellas del cielo y como la arena incontable  
de las playas. 
  Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las  
promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, 
confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tie- 
rra. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 12,32-48) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ce- 
ñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Voso-
tros estad como los hombres que aguardan a que su se- 
ñor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame.  
Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor,  
al llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo que  
se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les  
irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la terce- 
ra y los encuentra así, bienaventurados ellos. Compren- 
ded que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el 
ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa.  
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la ho- 
ra que menos penséis viene el Hijo del hombre». 

◗  Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 18,6-9)

Aquella nit de la sortida d’Egipte havia estat anunciada  
per endavant als nostres pares perquè se sentissin en- 
coratjats en veure acomplerts els juraments en què ha- 
vien cregut. El vostre poble esperava la salvació dels 
justos i la perdició dels enemics. Amb un mateix fet cas- 
tigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria a nosal-
tres, que vós havíeu cridat. Els fills sants d’un poble bo 
oferiren víctimes invisibles, es comprometeren a ob- 
servar aquesta llei divina: tot el poble sant havia de par- 
ticipar igualment dels béns, com havia participat dels pe- 
rills. Després entonaren per primera vegada els cants 
de lloança dels pares.

◗  Salm responsorial (32)

R.  Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat.

Justos, aclameu el Senyor, / fareu bé de lloar-lo, homes  
rectes. / Feliç la nació que té el Senyor per Déu, / feliç  
el poble que ell s’ha escollit per heretat. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui es- 
peren en l’amor que els té; / ell els allibera de la mort, /  
i els retorna en temps de fam. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili nostre  
i escut que ens protegeix / Que el vostre amor, Senyor,  
no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança que posem  
en vós. R.

◗  Lectura de la carta als cristians hebreus  
(He 11,1-2.8-19) (Versió abreujada)

Germans, creure és posseir anticipadament els béns 
que esperem, és conèixer per endavant allò que enca-
ra no veiem. L’Escriptura ha guardat la bona memòria  
dels antics, perquè havien cregut. Gràcies a la fe, Abra- 
ham, quan Déu el cridà, obeí a la invitació d’anar-se’n a la  
terra que havia de posseir en herència. Sortí del seu 
país sense saber on aniria. Gràcies a la fe, residí en el  
país que Déu li havia promès com si fos un foraster, vi- 
vint sota tendes igual que Isaac i Jacob, hereus com ell  
de la mateixa promesa. És que esperava aquella ciutat  
ben fonamentada que té Déu mateix com a arquitecte  
i constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era es- 
tèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinat-
ge, tot i la seva edat avançada; i és que va creure en la  
fidelitat de Déu, que li ho havia promès. Per això d’un 
sol home, ja caduc, en nasqué una descendència tan 
nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de  
sorra de les platges de la mar. Tots aquests moriren en  
la fe, sense haver posseït allò que Déu els prometia, si-
nó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, i confessant  
que eren estrangers i forasters en el país. 

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  
(Lc 12,32-48) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Es- 
tigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu  
com els criats, que esperen quan tornarà el seu amo  
de la festa de noces per poder obrir la porta tan bon 
punt trucarà. Feliços els criats que l’amo trobarà vet- 
llant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat  
passarà a servir-los d’un a un. Feliços si els troba- 
va sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la mati- 
nada. 
  Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst  
l’hora que el lladre vindria, no hauria permès que li en- 
tressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el  
Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.» 

Diumenge XIX de durant l’any (C)


