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Lectures
Diumenge XII durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

L’amor en el dia a dia
El capítol cinquè de l’exhortació apostòlica del papa 
Francesc Amoris lætitia, ‘L’alegria de l’amor’, titulat «Amor 
que es torna fecund», és una aproximació molt interessant 
a les relacions en el si d’una família i fins i tot amb les 
famílies del voltant.

Primer parla del dret del fill a tenir un pare i una mare, 
«tots dos necessaris per a una maduració íntegra i 
harmoniosa»; uns pares que tenen amb el fill gestos 
d’amor «que passen pel do del nom personal, el llenguatge 
compartit, les intencions de les mirades, les il·luminacions 
dels somriures…».

Després apunta al dret dels pares a ser honrats pels fills, 
com prescriu el quart manament de la Llei de Déu, que 
col·loca aquest amor immediatament després de l’amor a 
Déu. «Aquest vincle virtuós entre generacions és garantia 
de futur i d’una història veritablement humana.»

En tercer lloc esmenta la gent gran, i aquí recull l’expressió 
del Salm 71,9: «No em rebutgis, doncs, al temps de la 
vellesa; ara que decau el meu vigor no m’abandonis.» 
L’Església no pot acceptar, en nom del progrés, una 
mentalitat d’indiferència o de menyspreu de la vellesa. Els 
avis són peça fonamental en la transmissió de valors; fins i 
tot, com hem vist en aquests anys de crisi, en el suport de 
famílies amb necessitats cedint generosament part de les 
seves minses pensions.

El papa Francesc es refereix en un altre punt a la fraternitat 
com un valor extraordinari entre germans que s’aprecien. 
Encara va més enllà i parla de cosins, oncles, sogres, 
parents. I acaba dient que aquesta família àmplia ha 
d’integrar també amb molt d’amor les mares adolescents, 
els orfes, persones amb discapacitat, solters, separats o 
vidus que viuen en soledat.

Tot això no va en contra que es mantingui la intimitat 
necessària en la parella, que necessita espais per a aquest 
amor entre el tu i el jo. Sense que falti aquest tracte 
íntim, és una crida a evitar l’egoisme, no posant límits a la 
grandesa de cor per ajudar els qui més ho necessiten.

En cultures com l’africana, i altres del Tercer Món, el virus 
de l’individualisme no ha entrat tant com a Europa. L’amor 
i l’ajuda s’estenen als parents, fins i tot als veïns amb els 
quals es comparteixen moments de companyia i de béns. 
Ja sabem que la vida moderna, i més a les ciutats, dificulta 
aquesta obertura, però l’amor venç totes les barreres, 
generacionals i externes.‘

Els avis són peça fonamental 
en la transmissió de valors i en el 
suport de famílies amb necessitats 

Lectura de la profecia de Zacaries (12, 10-11)

Això diu el Senyor: «Abocaré sobre el llinatge de David i 
sobre els habitants de Jerusalem un esperit d’afecte i de 
benvolença. Llavors miraran aquell que han traspassat: faran 
per ell un dol, com el que es fa per la mort d’un fill únic, 
ploraran amargament per ell, com es plora la mort del primer 
fill. Aquell dia hi haurà a Jerusalem un dol tan gran com el 
d’Hadad-Remmon a la plana de Maguedó. Aquell dia, un doll 
d’aigua abundant rentarà els pecats i les immundícies de la 
casa de David i dels habitants de Jerusalem.»

Salm responsorial [62,2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)]

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d’aigua.

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran. R.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis. R.

Perquè vós m’heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.
La meva ànima s’ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia 
(3, 26-29)

Germans, tots vosaltres, perquè heu cregut, sou fills de Déu 
en Jesucrist. Tots els qui heu estat batejats per unir-vos a Crist 
us heu revestit de Crist. Ja no compta ser jueu o grec, esclau 
o lliure, home o dona. Tots sou una sola cosa en Jesucrist. I si 
vosaltres sou de Crist, sou descendència d’Abraham, hereus 
de les promeses.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (9, 18-24)

Una vegada que Jesús es trobava pregant en un lloc apartat, 
se li acostaren els deixebles, i els preguntà: «Qui diu la gent 
que sóc, jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan 
Baptista, altres que sou Elies, altres que ha ressuscitat un dels 
profetes antics.» Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu 
que sóc?» Pere li respongué: «El Messies, l’Ungit de Déu.» 
Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú, i 
els deia: «El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els 
grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de 
ser mort, i ressuscitarà el tercer dia.» I deia a tothom: «Si algú 
vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui cada 
dia la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida, 
la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.»

La pregunta sobre la nostra fe

Les paraules de Pere són la paraula de l’Església. És una resposta de fe, però també un pla d’acció. La tasca messiànica de Jesús 
no fou fàcil. Tampoc no ho serà la de la seva Església. Seguir aquest Messies no és fàcil. «El Fill de l’home ha de patir molt. 
[…] Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i m’acompanyi.»

Som aquí, seguint Jesús. Intentant contestar una pregunta: «Qui diu la gent que sóc jo?» Hem d’intentar aproximar-nos a la 
resposta que va donar Jesús. Ara ens trobem en millors condicions per a respondre però intentant contestar cadascun de 
nosaltres. «Qui sóc jo?» Després de Jesús ja tenim una pista fonamental: ens hem de col·locar en un context de pregària, en 
un clima de fe. I ens adonem que només podem contestar des de la fe. La forma més alta de coneixença és la fe. Ja ho sabem: 
«Perquè hem cregut, som fills de Déu en Jesucrist.».
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—La Llar Natalis, una casa per a acollir mares 
gestants en risc d’exclusió social, més a prop
de fer-se realitat 

—Col·leccionable ‘La història de la Salvació a través 
dels personatges bíblics’. Un aprofundiment en les 
Sagrades Escriptures 

DESTAQUEM...
Enfoca el codi QR 

i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins Joan Cañas Coch, pvre.

(p.4) (p.5)

Una proposta espiritual i cultural per a aprofundir en les 
Sagrades Escriptures

El Museu Bíblic Tarraconense i el Departament de Mitjans 
de Comunicació de l’Arquebisbat, en una iniciativa conjunta, 
presenten un material didàctic que contribueixi a transferir 
el coneixement de la Història Sagrada a través de quaranta 
personatges bíblics, des d’Adam i Eva fins als evangelistes. 
Aquest material, que es publicarà a la revista Església de 
Tarragona, pretén ser d’utilitat per a creients i no creients 
en un intent d’apropar, una mica més, la riquesa espiritual 
i cultural de les Sagrades Escriptures a tota la societat, una 
eina especialment útil per als docents i catequistes.

A partir de la propera revista de juliol-agost (n. 293) cadascun 
d’aquests personatges bíblics —quatre per número— es 
presentarà en format de fitxa que reproduirà fotogràficament 
cada figura o grup de figures —obra de l’artista Carlos 
Delgado Muñoz— en el seu context cronològic, amb el 

fons en aquarel·la —de l’artista 
Jordi Lluís Rovira Canyelles— i 
comentaris bíblics realitzats 
per especialistes del nostres 
país amb la col·laboració del 
Secretariat d’Animació Bíblica 
de l’Arquebisbat de Tarragona 
i l’Associació Bíblica de 
Catalunya.

Cadascuna d’aquestes peces 
ceràmiques, realitzades en 
fang i d’una altura d’entre 
12 i 15 cm, respon a criteris historicistes i la 
seva factura està marcada per un bell realisme.

La col·lecció d’aquestes fitxes és possible subscrivint-se a 
la revista Església de Tarragona —a través de la següent 
butlleta— per un import anual de 13 euros.

Fes el col·leccionable ‘La història de la Salvació a través dels personatges bíblics’

Església 
de tarragona

Subscripció:
Envia aquest formulari per correu ordinari a la següent adreça:
  Arquebisbat de Tarragona
        Dpt. de Mitjans de Comunicació Social
             C/ Pla de Palau, 2
                               43003 Tarragona

FORMUL ARI DE SUBSCRIPCIÓ ANUAL

Nom: Cognoms: 
Adreça: Codi Postal: 

Telèfon: e-mail:Població:

Forma de pagament (Import: 13€ - Estranger:30€)

Transferència al compte 2013-3056-07-0200129065 de  CatalunyaCaixa

Domiciliació bancària
Senyors, els prego que vulguin lliurar amb càrrec al meu compte/llibreta, els rebuts 
presentats per la revista Església de Tarragona en concepte de subscripció anual.

Entitat Agència d.c Número de compte o llibreta

Titular compte

Banc o Caixa 

Adreça Oficina 

Codi Postal

Data

Població

Signatura

IBAN

per només 13€  l’any

Subscriu-te!
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Litúrgia
de la setmana

La Misericòrdia en el nou Testament

Fins al 20 de juny

—Inscripcions a les XV Jornades Interdiocesanes de 
Responsables de Catequesi. Tindran lloc els dies 30 de juny 
i 1 de juliol al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 
231), sobre el tema «La confirmació en el procés de la 
iniciació cristiana dels nois i noies». Organitza el Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC).

21 de juny

—Inauguració de l’exposició permanent «La història de la 
Salvació a través dels personatges bíblics» al Museu Bíblic 
Tarraconense, a les 20.00 h. Col·lecció de quaranta figures 
d’argila originals en diferents escenes. L’acte serà presidit 
pel Sr. Arquebisbe. Aquestes figures formaran part d’un 
col·leccionable, en làmines, editat per la revista Església 
de Tarragona amb la col·laboració de l’Associació Bíblica de 
Catalunya. En el transcurs de l’acte també tindrà lloc la seva 
presentació. Trobareu més informació en aquest FULL.

22 de juny

—Eucaristia de final de curs dels professors i mestres 
de religió al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia 
de Reus, a les 18.00 h. Organitza la Delegació diocesana 
d’ensenyament.

25 de juny

—Celebració del vot de poble a la Mare de Déu del Lledó 
de Valls. A les 12.00 h hi haurà l’eucaristia presidida pel 
pare Abat de Montserrat. A les 22.00 h sortirà en processó 
la imatge de la Mare de Déu del Lledó fins a la Parròquia 
de Sant Joan Baptista de Valls. Aquest trajecte es va fer 
fa cinquanta anys, quan va ser coronada canònicament. 
Després del ball de l’Àliga hi haurà una vetlla de pregària.

26 de juny

—Missa presidida pel Sr. Arquebisbe a la Parròquia de 
Sant Joan Baptista de Valls, en la clausura dels 650 anys 
de la troballa de la imatge de la Mare de Déu del Lledó, a 
les 12.00 h. A la tarda, a les 19.00 h, hi haurà la processó 
extraordinària de retorn de la imatge al Santuari. Hi assistirà 
el Sr. Arquebisbe.

Fins al 30 de juny

—Inscripcions al curs d’iconografia bizantina a Ulldemolins. 
El curs, a càrrec del professor Juan F. Echenique, es farà del 
14 al 22 de juliol. Les places són limitades. Per a inscriure’s 
cal enviar un correu electrònic a juancarlososuna33@
gmail.com. Per a més informació es pot trucar al 
tel. 640 606 092.

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

Publicació

en un minut

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana IV

Diumenge, 19: Diumenge XII de durant l’any 
[Za 12, 10-11; Salm 62, 2.3-4.5-6.8-9; Ga 3, 26-29; Lc 9, 18-24 
(LE/LH pròpies)]

Dilluns, 20: [2Re 17, 5-8.13-15a.18; Salm 59, 3.4-5.12-13; 
Mt 7, 1-5] Sant Silveri

Dimarts, 21: Sant Lluís Gonzaga, religiós (MO) [2Re 19, 
9b-11.14-21.31-35a.36; Salm 47, 2-3ab.3c-4.10-11; 
Mt 7, 6.12-14]

Dimecres, 22: [2Re 22, 8-13; 23, 1-3; Salm 118, 33.34.35.36.
37.40; Mt 7,15-20] Sant Paulí de Nola; o bé: Sant Joan Fisher, 
bisbe, i Sant Tomàs More, màrtirs (ML)

Dijous, 23: [2Re 24,8-17; Salm 78, 1-2.3-5.8.9; Mt 7, 21-29] 
I vespres de la solemnitat del Naixement 
de Sant Joan Baptista

Divendres, 24: Naixement de Sant Joan Baptista (Sol) 
[Is 49, 1-6; Salm 138, 1-3.13-14ab.14c-15; Ac 13, 22-26; 
Lc 1, 57-66.80 (LE/LH pròpies)]

Dissabte, 25: [Lm 2, 2.10-14.18-19; Salm 73, 1-2.3-4.5-7.20-
21; Mt 8, 5-17] Sant Guillem

Diumenge, 26: Diumenge XIII de durant l’any 
[1Re 19, 16b.19-21; Salm 15, 1-2a i 5.7-8. 9-10.11; 
Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 (LE/LH pròpies)]

El motiu del nostre comentari és la primera part de 
l’anomenada Paràbola del Fill pròdig (Lc 15,11-24). «Un 

Pare tenia dos fills», comença el relat. En aquesta ocasió 
ens ocuparem de la relació Pare-fill petit. Assenyalem alguns 
subratllats importants:

a) El fill petit demana al seu Pare la part que li toca de 
l’herència. L’herència és repartida quan es produeix la mort 
del testador. La voluntat del fill és viure com si el Pare fos 
mort. I això queda reflectit en el fet que ho pren tot (no té cap 
intenció de tornar) i se’n va a una regió llunyana. Pensa viure 
per ell mateix, sense el Pare.

b) Al començament sembla que la cosa funciona. Viu gastant-
ho tot d’una manera dissoluta. Viu, però no s’adona que si 
continua vivint és gràcies als béns que el Pare li ha donat. No 
viu per ell mateix, sinó gràcies a l’herència que el Pare li ha 
donat.

c) De mica en mica els lligams amb el Pare es van trencant i 
els béns es van acabant. I quan es trenquen completament 
aquests lligams Pare-fill petit, la situació és insostenible per al 
fill. Comença a trobar-se en necessitat i passa fam, és a dir, no 
té el necessari per a viure. No tenir aliment significa no poder 
continuar endavant amb la seva vida sense el Pare.

d) Busca poder viure gràcies al seu treball. I només troba una 
feina —pasturar porcs— que l’acaba d’allunyar plenament de 
tot el que el Pare representa. Els porcs en la mentalitat jueva 
és un animal impur. I la seva situació es fa tan insostenible 

que ell mateix dirà: aquí moro de fam! Comença a prendre 
consciència que sense el Pare no pot viure i això significa la 
seva mort.

e) Un detall: del noi només sabem una cosa, que és fill. No en 
sabem el nom. La seva identitat és ser fill. I si ell, amb la seva 
voluntat i la seva actitud mata el Pare, es deslliga del Pare, no 
vol viure com a fill… la seva identitat es dilueix i es va morint.

f) Però hi ha una cosa que comença a ser la seva salvació: li 
ve al pensament el record del Pare. I dirà: «a casa del meu 
Pare...». I decidirà tornar-hi. I es prepara el discurs que dirà 
al Pare: «Pare, he pecat contra el Cel i contra tu; no sóc ja 
digne de ser anomenat fill teu. Tracta’m com un dels teus 
assalariats.»

g) I heus aquí la gran sorpresa. Ell vol ser tractat com un 
assalariat, però «mentre era encara lluny, el Pare el veié i es 
va commoure i, corrent, se li tirà al coll i el besà». Sense que 
encara li hagi dit res, sense encara una petició de perdó per 
part del fill petit, el Pare ja corre, i sense ni un mínim retret 
l’abraça i el besa, com es tracta un fill. Heus aquí com Déu 
actua amb misericòrdia: no necessita una petició de perdó per 
a demostrar el seu amor i oferir-lo gratuïtament a aquell que 
s’acosta a ell. És certament impressionant aquesta manera 
d’actuar de Déu.

h) Però el fill petit no sap llegir el gest del Pare. I comença el 
discurs preparat, i quan el Pare escolta que li diu: «No sóc més 
digne de ser anomenat fill teu», l’atura i no el deixa continuar 
amb l’ofensa. Com pot pensar un fill que no és digne de ser 
fill? I menys encara després de les mostres d’estimació que 
acaba de rebre?

i) I es culmina la restitució de la dignitat de fill i, en 
conseqüència, el retorn a la vida que s’havia perdut, amb el 
vestit nou, l’anell i el calçat.

j) I el retorn del fill, l’haver-lo retrobat, la seva conversió és 
motiu d’alegria, expressada en la festa que el Pare organitza.

Antoni Pérez de Mendiguren, pvre.

Les paràboles de la misericòrdia (II)

‘El desafío de la Misericordia’
Kasper, Walter. Ed. Sal Terræ, 2015. 2a edició. Col·lecció ST Breve n. 91. 118 p. PVP: 9,95 €. 

«En gairebé totes les religions de la humanitat apareix l’anomenada regla d’or: «No facis als altres 
el que no vulguis que et facin a tu.» Aquesta regla d’or és una herència de tota la humanitat. Es 
tracta d’una regla d’empatia que exigeix anar més enllà del propi jo, posar-se en la situació de 
l’altre i actuar com jo desitjaria que l’altre actués amb mi en aquestes situacions. A la pregunta 
«Qui és el meu proïsme?», Jesús no respon amb una deducció a partir de principis elevats, sinó 
que imagina la situació d’un home que pateix i és incapaç ja d’ajudar-se a ell mateix i amb qui em trobo enmig del 
camí. La paràbola il·lustra el comportament de Jesús, que és manifestació del comportament de Déu.»

—Trobada diocesana de catequistes. El diumenge dia 5 de 
juny cent cinquanta catequistes de l’arxidiòcesi van participar 
en la Trobada diocesana de final de curs a Tarragona amb el 
lema extret de l’epístola de Sant Pau als Gàlates «Déu em va 
revelar el seu fill perquè jo l’anunciés» (Ga 1,16). L’activitat 
del matí va consistir en una activitat itinerant seguint part de 
la ruta dels primers cristians de Tàrraco. Després del dinar i 

la representació 
de la petita Passió 
de Sant Fructuós a 
la sala d’actes del 
Col·legi de Sant 
Pau Apòstol, a l’es-
glésia parroquial 
de Sant Fructuós 
es va celebrar l’eu-
caristia, presidida 

pel Sr. Arquebisbe i concelebrada per diversos rectors de les 
parròquies. Aquesta Jornada de final de curs, d’un caràcter 
ludicoformatiu, té lloc cada any en un arxiprestat diferent.

—Trasllat de relíquies. L’urna segellada amb les relíquies del 
beat Mn. Tomàs Capdevila i Miquel es va dipositar, el dia 7 
de juny de 2016, a la cripta de la capella de Sant Fructuós de 
la Catedral, lloc on es troba el sepulcre del cardenal Francesc 
d’Assís Vidal i Barraquer, el memorial del bisbe auxiliar Manuel 
Borràs i l’arqueta amb les relíquies dels màrtirs beatificats 
juntament amb ell l’any 2013. Mn. Tomàs Capdevila, fill de 
Forès, va morir el dia 6 de setembre de 1936 sent rector de 
la Parròquia de Santa Maria de Conesa i va ser beatificat el 
13 d’octubre de 2013 a Tarragona. El senzill acte de recepció 
de les relíquies va ser presidit pel Sr. Arquebisbe i va comptar 
amb l’assistència del rector de la Parròquia de Conesa, Mn. 
Joan Francesc Amigó; el degà-president del Capítol Catedral, 
Mn. Joaquim Fortuny; el delegat diocesà per a les causes dels 
sants, Mn. Joaquim Gras, i altres canonges, preveres, familiars 
del beat i fidels de la Parròquia.

—Vetlla de pregària jove. Els joves de l’arxidiòcesi es van 
trobar el divendres dia 3 de juny al Santuari de la Mare de Déu 
de Misericòrdia de Reus, lloc jubilar en aquest Any Sant, en la 
vetlla de pregària de final de curs i d’acció de gràcies organit-
zada per la Delegació diocesana de pastoral de joventut. En 
el decurs de la 
vetlla també es 
van encomanar 
les activitats que 
es faran a l’estiu, 
com les convi-
vències per a jo-
ves a Mallorca, la 
Jornada Mundial 
de la Joventut 
i el pelegrinatge a Taizé. La pregària va ser presidida pel Sr. 
Arquebisbe, el qual va encoratjar els joves a prosseguir en el 
camí de la fe i a facilitar la trobada amb Déu. Seguidament, 
a l’esplanada del Santuari, hi va haver el sopar i una estona 
d’animació.

—«400 anys de pedres vives.» La Parròquia de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms ha iniciat, el primer cap de setmana 
d’aquest mes de juny, l’inici dels actes dels 400 anys de la 
construcció de l’església parroquial, una joia del renaixement 
a casa nostra. El dissabte dia 4 va tenir lloc l’acte institucional 
amb la presentació del calendari d’activitats, el logotip i 
la pàgina web. L’endemà, diumenge dia 5, hi va haver la 
celebració de l’eucaristia d’acció de gràcies presidida pel P. 
Abat de Poblet, Octavi Vilà. Seguidament es va beneir la nova 
capella de la Reconciliació, obra de l’artista Jaume Queralt. 
Entre les activitats programades hi ha un concert de l’Escolania 
de Montserrat el mes de febrer de l’any vinent, conferències, 
exposicions i un material pedagògic per als centres educatius, 
entre d’altres.

família
La Llar Natalis: més a prop de fer-se realitat

La Delegació diocesana de pastoral familiar treballa des de fa 
temps en la posada en marxa de la Llar Natalis, una casa per 
a acollir mares gestants en risc d’exclusió social i amb el perill 
de veure’s abocades a interrompre la gestació.

Per a fer possible aquest servei, que s’iniciarà a principis de 
curs, s’ha demanat la col·laboració de les germanes de la Fa-
mília Religiosa del Verb Encarnat, presents també a Vic. El 
dia 7 de juny dues germanes de la Congregació, que ja estan 
instal·lades a la Llar, acompanyades per la superiora provin-
cial d’Espanya i França —la primera de l’esquerra— van ser 
a Tarragona, on van poder saludar el Sr. Arquebisbe i alguns 
membres de la Delegació de pastoral familiar.

Trobada diocesana d’escolans a Montferri

El proper dilluns, dia 27 de juny, hi haurà 
la trobada de final de curs dels escolans 
a Montferri (Alt Camp). L’acollida es farà 
a les 10.00 h al Santuari de la Mare de 
Déu de Montserrat. Les inscripcions cal 
fer-les al correu pastoralvocacional@
arqtgn.cat o bé trucant al tel. 639 442 
033 (Mn. Josep Mateu). Organitza el 
Secretariat Diocesà de Vocacions.

proposta

Misses en anglès a Tarragona

Per segon any consecutiu, l’església Mare de Déu del Carme 
de Tarragona (c/ Assalt 11), dels Pares Carmelites Descalços, 
ofereix la possibilitat de participar en la missa en anglès cada 
diumenge a les 10.30 h. Aquest horari es mantindrà fins el 
diumenge dia 11 de setembre.


