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15 de maig de 2016 Diumenge de Pentecosta

Lectures
Diumenge de Pentecosta

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Invoquem l’Esperit Sant

Quan Karol Wojtyla estudiava a l’institut de Wadowice, 
el centre va rebre una visita de l’arquebisbe de 

Cracòvia. El seu professor de religió li va encarregar dir 
unes paraules de benvinguda. Ho devia fer bé, perquè el 
prelat va preguntar al professor què volia estudiar aquell 
noi, i en respondre-li que filologia polonesa, va comentar: 
«Llàstima que no sigui teologia.»

Però, com són les coses!, aquell alumne va acabar estudiant 
teologia, ordenant-se sacerdot, va ser arquebisbe de 
Cracòvia, i Papa durant vint-i-set anys.

Quan, convertit ja en Joan Pau II, recordava la seva 
ordenació sacerdotal, rememorava una escena que té 
molta relació amb la festivitat que celebrem aquest 
diumenge: Pentecosta, la vinguda de l’Esperit Sant sobre 
els Apòstols. Va escriure: «Em veig en aquella capella, 
durant el cant del Veni Creator Spiritus i de la lletania dels 
Sants, mentre, estès en forma de creu a terra, esperava 
el moment de la imposició de les mans […] Hi ha alguna 
cosa d’impressionant en la prostració dels ordenands: és 
el símbol de la seva total submissió davant la majestat 
de Déu i alhora de la seva total disponibilitat a l’acció de 
l’Esperit Sant que descendeix sobre ells.»

Tots els sacerdots recordem molt bé aquest moment, que 
jo vaig viure també a la Catedral de Tarragona en rebre 
l’ordenació episcopal. El Papa polonès li va dedicar aquest 
pensament: «Vols ser aquí el sòl sobre el qual caminen els 
altres… per arribar allà on guies els seus passos.»

La nostra postura més pròpia pel que fa a Déu és estar 
agenollats; amb les persones, és estar prostrats, que no és 
el mateix que adormits, com catifes que fan més agradable 
el pas dels altres per la vida. I això sabent que l’Esperit Sant 
descendeix sobre nosaltres amb les seves mocions i ens 
porta a fer propòsits de millora i de servei.

L’Esperit Sant és Déu amb nosaltres, i si volem conèixer-
lo millor ens pot servir meditar la seqüència que es 
llegeix a la missa del Diumenge de Pentecosta. Allí se 
l’invoca com «pare amorós dels pobres», «dolç hoste de 
l’ànima», «descans del nostre esforç», «goig que eixuga les 
llàgrimes»…

La nostra vida espiritual creixerà de veritat si invoquem 
l’ajuda de l’Esperit Sant perquè distribueixi els seus dons 
sobre nosaltres, entre d’altres el de la fortalesa per no 
deixar-nos portar per l’ambient o pel desànim. Déu ens ha 
cridat pel nostre nom i ens encarrega ser els seus braços 
en ajuda d’altres.‘

L’Esperit Sant ens porta a fer 
propòsits de millora i de servei

Lectura dels Fets dels Apòstols (2, 1-11)

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta 
es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se 
sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, 
i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls 
aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren 
i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens 
de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos 
llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar. Residien a 
Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats 
que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i 
quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en 
la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són 
galileus, tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun 
de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Entre 
nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a 
Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, 
a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a 
Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha 
cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les 
grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.»

Salm responsorial [103,1ab.24ac.29bc-30.31 i 34 (R.: 30)]
Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
Que en són de variades, Senyor, les vostre obres,
la terra és plena de les vostres criatures. 

R. Quan envieu el vostre alè, Senyor, 
renoveu la vida sobre la terra.
O bé: Al·leluia.

Si els retireu l’alè, expiren
i tornen a la pols d’on van sortir.
Quan envieu el vostre alè, reneix la creació,
i renoveu la vida sobre la terra. R.
Glòria al Senyor per sempre.
Que s’alegri el Senyor contemplant el que ha fet,
que li sigui agradable aquest poema,
són per al Senyor aquests cants de goig. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (12, 3b-7,12-13)
O bé: Rom 8, 8-17
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no 
és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, 
però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els 
serveis però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos 
els miracles, però tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-
se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit 
distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és 
com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, 
ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol 
cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat 
batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha 
estat donat com a beguda el mateix Esperit

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-23)
O bé: Jn 14,15-16.23b-26
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa 
amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es 
posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà 
les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el 
Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha 
enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà 
damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells 
a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però 
mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant»
Als cristians no ens dóna vida el record de Jesús sinó allò que Jesús fa ara en nosaltres mitjançant l’acció del seu Esperit Sant que 
ell envia contínuament a l’Església i al món.
Segons la tradició bíblica, Déu va modelar una estàtua de fang, li va infondre alè de vida i aquell fang va esdevenir vivent. Això 
és un símbol del que és l’ésser humà: una mica de fang, poqueta cosa, però ple de l’Esperit de Déu. I això és el que Jesús fa avui: 
alenar damunt dels Apòstols perquè rebin l’Esperit Sant.
Així som l’Església: poca cosa, cap meravella, com el fang, però tenim en nosaltres l’Esperit Sant que ens fa ser poble de Déu i 
ens impulsa amb el seu alè poderós a construir el Regne de pau, d’amor i de justícia. Aquí està la nostra força: en Déu, no mai 
en les nostres mans fràgils que tantes vegades emboliquen les coses.
Esperit Sant, allibera’ns de la por al fracàs i a les dificultats. Fes-nos sortit de la temptació de la indiferència i de la manca de 
confiança i d’esperança. Ajuda’ns a anunciar l’Evangeli amb un llenguatge entenedor, positiu i alegre.
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—Quins són els dons de l’Esperit? 
A la secció Per a saber més

—L’IBI i l’Església. Es beneficia l’Església catòlica 
d’un tracte diferenciat? Campanya XTants
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Mirada endins Xavier Roig Rovira, pvre.
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L’IBI i l’Església. Es beneficia l’Església catòlica d’un 
tracte diferenciat?

En els darrers temps acostuma a ser freqüent trobar-se a 
les pàgines d’algun diari, o escoltar en un dial radiofònic o 

en una cadena televisiva, articles i debats sobre els beneficis 
fiscals dels quals gaudeix l’Església, i més en concret sobre 
l’exempció de l’IBI. Així doncs, és important fer una breu 
explicació sobre la normativa que regula l’IBI i de quina 
manera s’aplica a l’Església. Sols així podrem valorar amb 
criteri aquesta qüestió que sovint s’utilitza d’una manera 
molt partidista.

L’IBI és un impost municipal que grava el valor dels béns 
immobles en règim de propietat, siguin rústics o urbans.

Els acords que es van signar l’any 1979 entre l’Estat i l’Església 
catòlica establien alguns immobles que estarien exempts 
d’aquest impost: en concret, els temples i dependències 
destinades a l’activitat pastoral parroquial i diocesana, 
residències de mossens i religiosos i seminaris. La resta de 
béns immobles haurien de pagar la contribució, actualment 
IBI. Cal destacar que aquesta exempció la va establir l’Estat 
per a totes les confessions religioses amb conveni de 
col·laboració (esglésies evangèliques, comunitat jueva i 
comissió islàmica). Per tant, no va existir un tracte de privilegi 
a favor de l’Església catòlica per damunt d’altres confessions.

L’any 2002, la Llei 
de mecenatge va 
canviar el règim 
fiscal de l’IBI de 
tot el sector «no 
lucratiu». La Llei 
va determinar 
quines eren les entitats del sector «no lucratiu», en concret: 
fundacions, associacions d’utilitat pública, ONG dedicades 
a desenvolupament, federacions esportives i confessions 
religioses, totes sense excepció amb els mateixos beneficis 
fiscals en matèria d’IBI. Ara s’ha de pagar l’IBI sempre que els 
béns estiguin lligats a activitats econòmiques no declarades 
exemptes, i l’Església en aquests casos també el paga.

Així doncs, l’Església paga l’IBI de tots aquells béns que no 
estan explícitament declarats a la Llei. L’Església catòlica 
té el mateix règim fiscal en matèria d’IBI que la resta de 
confessions religioses amb acords amb l’Estat. Per últim, 
l’Església catòlica gaudeix, a dia d’avui, dels mateixos 
beneficis fiscals en matèria d’IBI que les fundacions (inclosos 
partits polítics i sindicats), les associacions d’utilitat pública, 
ONG i altres institucions (Creu Roja, ONCE, etc.). Podem 
concloure, doncs, que a dia d’avui no hi ha privilegis fiscals 
en matèria d’IBI a favor de l’Església.

Daniel Sobradillo Cardona, ecònom diocesà 

Web ‘Per tants’: 
L’Església amb tots, al servei de tots

El Departament de Mitjans de Comunicació 
de l’Arquebisbat ha creat un nou web amb 

motiu de la Campanya XTants, un lloc on es 
poden trobar respostes a les qüestions que 
susciten més interès entorn de la creueta o 
creuetes de la Declaració de la renda, com 
també sobre altres temes relacionats amb 
el sosteniment de l’Església que han estat 
elaborats pel Departament d’Assumptes 
Econòmics de l’Arquebisbat. 

El web també recull una selecció d’articles i 
entrevistes sobre l’acció social de l’Església 
diocesana.

S’hi pot accedir directament a través de l’enllaç 

http://pertants.arqtgn.cat 
o bé a través del web de l’Arquebisbat.

Avui, dia de l’Apostolat Seglar i l’Acció Catòlica

Avui, Solemnitat de Pentecosta, se celebra el Dia 
de l’Apostolat Seglar i l’Acció Catòlica amb el lema 

«Laics, testimonis de la misericòrdia». La jornada 
convida a dur la misericòrdia de Déu a través del 
compromís de vida, que és testimoni de la nostra fe 
en Crist.

El papa Francesc demana a tota l’Església, però 
també d’un manera singular a les associacions i moviments laïcals, 

que siguem capaços d’evidenciar i transmetre la misericòrdia del Pare, i 
ho fa amb una invitació suggeridora: «En les nostres parròquies, en les 
comunitats, en les associacions i moviments, en fi, on sigui que hi hagi 
cristians, qualsevol hauria de poder trobar-hi un oasi de misericòrdia» (MV 
12). Una Jornada, doncs, per a prendre consciència de la missió a la qual 
hem estat convocats. 

Al web de la Conferència Episcopal Espanyola (www.conferenciaepiscopal.
es) podreu trobar els materials per al treball personal i de grup, els subsidis 
litúrgics i el missatge dels Bisbes. També s’hi pot accedir directament a 
través d’aquest codi QR. 
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agenda

2
en el nostre món passa...

Litúrgia
de la setmana

16 de maig

—Pelegrinatge de l’arxiprestat de l’Alt Camp al Santuari 
de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Començarà 
a les 11.00 h amb la visita a l’església parroquial de Santa 
Maria la Major, l’església de Sant Miquel i el casc antic. A 
la tarda hi haurà un concert d’orgue a l’església de Santa 
Maria, i seguidament, a l’església jubilar del Santuari de la 
Mare de Déu de la Serra, s’hi celebrarà l’eucaristia. 

—Pelegrinatge de les parròquies de Sant Jaume Apòstol 
de Riudoms i Santa Caterina Verge i Màrtir de Vinyols al 
Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, a les 
10.00 h.

22 de maig

—Aplec arxiprestal de pregària a Montblanquet, a Vallbona 
de les Monges, a les 17.30 h. Organitza l’arxiprestat de 
l’Urgell-Garrigues.

Proposta

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

en un minut

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana III

Diumenge, 15: Diumenge de Pentecosta (Sol) [Ac 2, 1-11; 
Salm 103, 1ab i 24ac. 29bc-30.31 i 34;  1Co 12,3b-7.12-13; 
o bé: Rom 8, 8-17; Jn 20, 19-23; o bé: Jn 14, 15-16.23b-26 
(LE/LH pròpies)] Es reprèn el temps de durant l’any. 
Setmana VII de durant l’any.

Dilluns, 16: [Jm 3, 13-18; Salm 18, 8.9.10.15; Mc 9, 14-29] 
Sant Honorat, bisbe 

Dimarts, 17: [Jm 4,1-10; Salm 54, 7-8.9-10a.10b-11a.23; 
Mc 9, 30-37] Sant Pasqual Bailón, religiós (ML)

Dimecres, 18:  Sant Pròsper, bisbe (MO) [Jm 4, 3-17; 
Salm 48, 2-3.6-7.8-10.11; Mc 9, 38-40]

Dijous, 19: Jesucrist, gran sacerdot per sempre (F) [Is 52, 
13-53,12; o bé: He 10,12-23; Salm 39, 6ab.9bc.10.11ab; 
Lc 22, 14-20 (LE/LH pròpies)]

Divendres, 20: [Jm 5, 9-12; Salm 102, 1-2.3-4.8-9.11-12; 
Mc 10, 1-12] Sant Bernardí de Siena, prevere (ML)

Dissabte, 21: [Jm 5, 13-20; Salm 140, 1-2.3 i 8; Mc 10, 13-16] 
Sant Cristòfor Magallanes, prevere (ML). 
I vespres de la solemnitat. 

Diumenge, 22: La Santíssima Trinitat (Sol) [Pr 8,22-31; 
Salm 8,4-5.6-7.8-9; Rm 5, 1-5; Jn 16, 12-15 (LE/LH pròpies)]

La Misericòrdia en el nou Testament

Les paràboles de la misericòrdia (I)

En aquest itinerari que estem fent per la Bíblia per a descobrir 
allò que ens diuen sobre la misericòrdia, entrem en el Nou 

Testament, i ho fem tot descobrint alguns dels ensenyaments 
de Jesús sobre la misericòrdia a partir de diverses paràboles 
que trobem en l’Evangeli de Lluc. Començarem per Lc 15,1-10.

Context històric (v. 1-3)

En els tres primers versets, l’evangelista Lluc ens presenta el 
context històric, és a dir, les circumstàncies en les quals Jesús 
dirà les paràboles que segueixen. Entre el seu auditori hi 
podem distingir dos grups clarament diferenciats:

a) Els publicans i els pecadors: Els publicans eren els cobradors 
d’impostos, considerats, amb raó, també pecadors. Només cal 
recordar la història de Zaqueu (cf. Lc 19,1-10), el qual reconeix 
haver exigit més diners del compte. Aquesta era una pràctica 
habitual.

b) Els fariseus i els escribes: els qui 
coneixien les lleis i les complien. Tot 
i els enfrontaments que tenen amb 
Jesús, no hem de pensar en ells com 
a persones dolentes. Ben al contrari, 
s’esforçaven a fer bé les coses. El 
seu ideal era que tots fossin sants. I 
pensaven que calia separar-se dels 
pecadors perquè, a més de poder 
entrar en una impuresa ritual, et 
podien fer caure en pecat.

A més, l’evangelista ens indica una diferència clara en l’actitud 
d’uns i altres: mentre els pecadors s’acosten a Jesús per 
escoltar-lo, els fariseus ho fan per criticar-lo: «Aquest home 
acull els pecadors i menja amb ells.»

Les paràboles seran la resposta de Jesús a aquestes 
murmuracions i, per tant, aniran dirigides especialment als 
fariseus i als escribes.

La primera paràbola (v. 4-10)

Alguns parlen aquí de dues paràboles (la paràbola de l’ovella 
perduda i la paràbola de la dracma perduda), però jo voldria 
defensar que es tracta d’una sola paràbola amb dues parts 
que són paral·leles i complementàries.

L’estructura clarament ens mostra el paral·lelisme: totes dues 
parts estan estructurades en aquests tres moments:

a) Algú que perd quelcom i s’esforça a retrobar-ho.

b) Un cop retrobat allò perdut, aquest algú se n’alegra i crida 
els amics i veïns perquè participin de la seva alegria.

c) Aplicació: hi ha una alegria semblant al cel per un sol 
pecador convertit.

La complementarietat també es pot mostrar fàcilment:

a) En la primera part es tracta d’un home; en la segona d’una 
dona.

b) En la primera part tot succeeix a fora (en el desert); en la 
segona a dins (a casa).

El tema principal ens el marca una paraula que es repeteix 
contínuament: l’alegria. I aquesta alegria la produeix allò 

perdut que és retrobat, el pecador que 
es converteix. Però perquè es pugui 
donar aquesta alegria del pecador 
convertit hi ha una actuació del pastor 
i de la dona, que exemplifica com Déu 
actua amb misericòrdia:

a) La iniciativa és del pastor/dona/
Déu: ni l’ovella ni la moneda demanen 
ser buscats, és per pura iniciativa, 
que ho fan. Com Déu, que per la seva 
misericòrdia i amor cerca el pecador 
perdut.

b) La recerca demana un esforç: anar pel desert, netejar 
i ordenar la casa són coses no fàcils de fer, ben al contrari, 
demanen un temps i una dedicació. Déu envia el seu Fill 
mateix per a cercar el perdut.

Qui és el qui participa d’aquesta misericòrdia de Déu que 
cerca el perdut/pecador? Els fariseus i mestres de la Llei que 
s’aparten dels pecadors o Jesús que s’hi acosta i menja amb 
ells?

Antoni Pérez de Mendiguren, pvre.

Jornada diocesana de pastoral de la salut

Amb el lema «Testimonis de misericòrdia amb Maria, icona 
de l’acompanyament», la Delegació diocesana de pastoral 

de la salut ha organitzat una Jornada diocesana per al proper 
dissabte, dia 28 de maig, a l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla de Tarragona, de les 09.30 a les 14.00 h. La ponència 
central anirà a càrrec de Mn. Lluís Simón Pascual, capellà del 
sociosanitari Francolí i consiliari de la Fraternitat Cristiana 

de Persones amb Discapacitat de 
Tarragona (Frater). Per a participar 
en el dinar cal avisar prèviament a 
la vostra parròquia o a la Delegació 
trucant al tel. 616 945 856. 

La Jornada és oberta a totes les 
persones que fan un servei en l’àmbit de la 
pastoral de la salut a les parròquies o hospitals, entre d’altres. 
També hi poden assistir els malalts.

per a saber més
Quins són els dons de l’Esperit? 

Quan els cristians ens referim als dons de l’Esperit, ens 
recolzem en la profecia d’Isaïes. El profeta enumera allò 

que donarà al Messies: «Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, 
brotarà un plançó de les seves arrels. L’Esperit del Senyor 
reposarà damunt d’ell, esperit de saviesa i d’enteniment, 
esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de 
reverència pel Senyor» (Is 11,1-2).

Sant Tomàs d’Aquino, a la Summa Teològica, va establir la llista 
dels set dons de l’Esperit i el sentit que cal donar-los:

La intel·ligència, que revela qui és Déu.
La saviesa, que dóna el desig de respondre a l’amor de Déu.
El consell o discerniment, que permet comprendre quina és la 
voluntat de Déu.
La fortalesa o la força, que dóna el coratge d’actuar segons la 
voluntat de Déu.
El coneixement o la ciència, que ens obre a la contemplació de 
Déu.
El temor de Déu, que permet respectar-lo, apartar-se del mal i 
retornar cap al bé.
La pietat o afecció filial, que impulsa a oferir a Déu la pròpia 
vida.

Ens podem preguntar per a què serveixen els dons. Els dons de 
l’Esperit ens ajuden a viure com a cristians. L’Esperit Sant ens 
conforta en la nostra fe, ens allibera del dubte i de la por i ens 
fa veure com Déu actua en la nostra vida i en el món.

Quan preguem o invoquem l’Esperit? En el baptisme i la 
confirmació els cristians reneixen per l’aigua i per l’Esperit. 
En la celebració de cada sagrament, l’Esperit Sant és invocat 
perquè es manifesti en la persona que rep el sagrament. En 
la litúrgia de l’Església, els cristians implorem la vinguda de 
l’Esperit Sant, i més particularment en la Pentecosta. Demanar 
o desitjar aquest do de Déu és desitjar Déu mateix.

Mireu què ens diu sant Pau: «Ningú que parli mogut per l’Esperit 
de Déu no diu: “Maleït sigui Jesús”, i tampoc ningú no pot dir: 
“Jesús és el Senyor” si no el mou l’Esperit Sant. Els dons són 
diversos, però l’Esperit és un de sol. Són diversos els serveis, 
però el Senyor és un de sol. Els miracles són diversos, però Déu 
és un de sol i és ell qui ho obra tot en tots. Les manifestacions 
de l’Esperit que rep cadascú són en bé de tots» (1Co 12,3-7).

F. Xavier Morell, pvre., 
delegat diocesà per a la catequesi i el catecumenat

—Arxiprestat de l’Urgell-Garrigues. Vallbona de les Monges 
va acollir el 34è aplec d’aquest arxiprestat el proppassat 
diumenge dia 24 d’abril amb la participació d’un centenar 
de persones. Aquest any es va comptar amb l’assistència del 
vicari episcopal de la zona, Mn. Manuel M. Fuentes. L’aplec es 
va iniciar amb la visita de l’Espai Museístic del Cinema, l’únic 
centre d’aquesta temàtica que hi ha a les Terres de Lleida. En 
acabar aquesta visita es van desplaçar al monestir de Vallbona 
de les Monges, on l’ora et labora de la comunitat monàstica 
és el testimoni d’un dels grans pulmons de la nostra Església 
que peregrina en aquelles terres. Seguidament, sota l’obra 
de misericòrdia «acollir el foraster», la Sra. Isabel Iturrieta, 
responsable del Servei de Migració de Càritas Diocesana de 
Tarragona, va desglossar de manera molt vivencial tota la 
difícil situació dels refugiats i l’estat actual de les gestions per 
part de l’Església. L’eucaristia celebrada al temple parroquial 
i el posterior piscolabis de germanor van cloure l’aplec abans 
de retornar a les diferents poblacions de l’arxiprestat.

…que hi ha massa problemes que ens fan patir. Com cada 
mes només podem apuntar-ne alguns. Ve gem-ho.

Tant a l’Estat espanyol 
com a casa nostra te-
nim una situació polí-
tica molt complicada. 
Quin futur espera al 
fet religiós i més en 
concret a l’Església ca-
tòlica? Això ens ha de 
preocupar!

Ha passat el dia 1 de maig, Dia del treball, amb totes les 
reivindicacions de treball i salaris dignes. Ningú no es pot 
posar medalles, encara que alguns ho intentin. Són moltes 
les persones que pateixen les conseqüències de la crisi 
econòmica. I alguns se’n beneficien! A l’àmbit de l’Estat 
espanyol hi ha un milió de famílies en les quals cap membre 
no té feina. Com es pot viure així? Segons Cristianisme i 
Justícia (Sup. Gener 2016) l’1% de la població ja té tanta 
riquesa com el 99% restant.

Segons l’informe FOESSA d’aquest abril, sobre la pobresa, 
la infància és un dels col·lectius més dèbils. Espanya és el 
tercer país de la UE en pobresa infantil, només per sota de 
Romania i Bulgària.

Els papers de Panamà són un gerro d’aigua freda a tota la 
societat i a tot el món. Quina barra tenen molts d’aquests 
senyors i senyores que fins i tot n’hi havia que donaven 
consells d’ètica!

En qüestió de comerç d’armes Espanya ocupa un sisè o 
setè lloc (depèn dels anys) de venda en el món. Fins i tot 
n’exportem a països en conflicte, com l’any 2014, que se’n 
van exportar a Israel, a l’Afganistan i al Pakistan.

El 2015 es van executar 1.634 persones en només 25 països. 
No hi ha la Xina, que no se sap.

200 milions de cristians no poden ensenyar en públic una 
creu. A l’Iraq eren 1 milió i mig. En queden 400 mil.

Continua pel teu compte, que queden moltes coses! El 
nostre món està molt malalt!

Avui per avui l’única autoritat mundial que pot dir una 
paraula amb autoritat, perquè és una testimoni, és el papa 
Francesc. Ell pensa que fa falta una revolució. Quina? La 
de l’afecte i la tendresa. Encara que no són notícia, moltes 
persones hi estan compromeses. En aquesta revolució tots hi 
tenim un paper, tots hi podem treballar i tots ens hi podem 
comprometre. Som-hi!

Miquel Barbarà Anglès, pvre. 
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L’exhortació Amoris Lætitia, en català 

Papa Francesc. Ed. Claret, 2016. 258 p. PVP: 6,95 €.

L’exhortació apostòlica Amoris 
Lætitia ‘L’alegria de l’amor’ vol 
confirmar amb força no l’ideal 
de la família sinó la seva realitat 
rica i complexa. Hi ha en les 
seves pàgines una mirada oberta, 
profundament positiva, que 
es nodreix no d’abstraccions o 
projeccions ideals, sinó d’una 
atenció pastoral a la realitat. El 
document és una lectura densa 
de suggeriments espirituals i 
de saviesa pràctica, útil a cada 
parella humana o a persones que 
desitgen construir una família. Es 
veu, sobretot, que és fruit d’una 
experiència concreta amb persones que saben per experiència 
què és la família i viure junts durant molts anys. L’Exhortació 
parla el llenguatge de l’experiència.


