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Sant Bartomeu, apòstol
El pròxim dia 24 d’agost és Sant Bartomeu, un dels dotze apòstols de Jesús.
No se’n sap gaire, de la vida d’aquest
sant; s’anomena quatre vegades en el
Nou Testament, una vegada en cada
un dels evangelis sinòptics (Mateu
10,3; Marc 3,18; Lluc 6,14) i una vegada en els Fets dels Apòstols (Ac 1,13).
Bartomeu sempre es troba al costat
de Felip. Si aquesta identificació és
correcta, va ser Bartomeu qui pronuncià la frase: «Pot venir alguna cosa
bona de Natzaret?»
Des de l’alt mirador del vell retaule,
dolç i auster, senzill i noble,
ens adoctrina encara amb sa paraula
l’home de Déu, sant Bartomeu, patró
del nostre poble.
Paraula feta gest i feta exemple
que l’ampla nau no fa estremir,
però penetra al cor de qui el contempla
amb ulls de cristià i d’igualadí.
Per ço, com la d’ahir,
la Igualada d’avui sabrà copsar-la,
la paraula vivent del sant Patró,
i n’entendrà la parla, i sabrà recordar-ne la lliçó:
Primer donar la pell,
com ell,
que vendre’s l’ànima!
Retaule Major de Casserres. El Berguedà.

Núm.3.955 - Any 76

(Poema de Mn. Josep Forn i Talló, any
1930, Igualada)
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«Algú li preguntà: “Senyor, són pocs els
qui se salven?”»
Diumenge XXI durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre d’Isaïes
Això diu el Senyor: «Jo conec les obres dels homes i els seus
pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les
nacions i de totes les llengües. Tots vindran aquí i veuran
la meva glòria, i faré un prodigi enmig d’ells. Després enviaré alguns dels supervivents a les altres nacions, a Tarsís,
a Fut i a Lud, a Mòsoc i a Ros, a Túbal i a Javan, a les illes
llunyanes, que mai no havien sentit parlar de mi ni havien
vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria entre
les nacions. I de totes les nacions portaran els vostres germans com una ofrena al Senyor. Els portaran a cavall, en
carruatges, en lliteres, muntats en mules o en dromedaris,

reu d’entrar per la porta estreta, perquè us asseguro que
molts voldran entrar-hi i no podran.
»Després que el cap de casa s’haurà alçat a tancar la porta,
de fora estant començareu a trucar i direu: “Senyor obriunos.” Ell us respondrà: “No sé d’on sou.” Llavors començareu a dir-li: “Menjàvem i bevíem amb vós i ensenyàveu pels
nostres carrers.” Ell us respondrà: “No sé d’on sou. Lluny de
mi, tots vosaltres que obràveu el mal.”
»Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents quan veureu
Abraham, Isahac i Jacob amb tots els profetes en el regne de
Déu, mentre que a vosaltres us hauran tret fora. I vindrà gent
d’orient i d’occident, del nord i del sud i s’asseuran a taula en

fins a la muntanya santa de Jerusalem, diu el Senyor. Els
presentaran tal com els israelites presenten en vasos purs
la seva ofrena en el temple del Senyor, i jo fins en prendré
alguns d’entre ells per fer-ne sacerdots o levites.»
(66,18–21)

el regne de Déu. Mireu, ara són darrers els qui llavors seran
primers, i són primers els qui llavors seran darrers.»
(13,22-30)

Salm responsorial
Aneu, anuncieu l’evangeli per tot el món.
(116)
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, heu oblidat les paraules encoratjadores que l’Escriptura us adreça com a fills: «Fill meu, no desestimis la
correcció que ve del Senyor, no et cansis quan ell et reprèn,
perquè el Senyor repta aquells que estima, fa sofrir els fills
que ell prefereix.» És per a la nostra correcció, que sofrim:
Déu us tracta com a fills. Perquè, quin fill hi ha que el seu
pare no corregeixi? La correcció, de moment, no sembla
que porti alegria, sinó tristesa, però més tard, els qui han
passat per aquest entrenament en cullen en pau el fruit
d’una vida honrada. Per això enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen, aplaneu el camí per
on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més
mal, sinó que es posi bé.
(12,5-7.11-13)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús, tot fent camí cap a Jerusalem, passava per viles i pobles i ensenyava. Algú li preguntà: «Senyor, són pocs els qui se salven?» Ell contestà: «Correu, miFulldiocesà

«Mireu, ara són
darrers els qui
llavors seran
primers, i són
primers els qui
llavors seran
darrers»
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La porta estreta
Joan Mir Tubau, prev.
Podem dir no a Déu i quedar tan panxos. Per això, a una pregunta dels deixebles, Jesús adverteix: «Correu, mireu d’entrar per la porta estreta, perquè us
asseguro que molts voldran entrar-hi i no podran.»
Passaran la porta els qui hauran ajudat a construir la pau en aquest món nostre, els qui hauran sentit el gemec del desvalgut i se n’hauran fet càrrec, els
qui hauran estimat humanament la vida i hauran vessat afecte i comprensió envers els altres. Ja els antics ho havien entès. L’escriptor grec Sòfocles
fa dir al seu personatge Antígona, model d’ètica: «No he vingut a compartir
l’odi sinó l’amor.»
Això: anar construint la civilització de l’amor. Tot consisteix a saber trobar
«sentit de salvació» en el que fem. Créixer, cada dia, en confiança. L’evangeli
d’avui és una crida a viure amb responsabilitat.
La persona és un ésser en diàleg: necessitem els altres per a existir realment.
Gent d’orient i d’occident truquen a la porta del Regne. La fe ens fa entrar en
una nova forma d’existència: una actitud individualista ens durà suspesos al
caire de l’abisme; una actitud acollidora és aquella que obre els braços a tothom qui fa el bé.
L’experiència religiosa ens demana de conservar els valors eterns i, alhora,
mirar de comprendre els nous aires que bufen. Tenim el temps de la nostra
petita història per a anar formant la consciència.
I finalment: que no ens hagin de dir (fent servir una expressió de llatí macarrònic) «tardis piulastis!» per haver reaccionat massa tard.

La imatge

Agenda
Lit. hores: Setmana I

22 dilluns
La Mare de Déu Reina
2Te 1,1-5.11b-12/Salm 95/Mt
23,13-22
23 dimarts
—Sant Rosa de Lima, vg.
2Te 2,1-3a.14-17/Salm 95/Mt
23,23-26
24 dimecres
—Sant Bartomeu, apòstol
Ap 21,9b-14/Salm 144/Jo 1,45-51
25 dijous
—Sant Josep de Calassanç, fund.
—Sant Lluís IX, rei
1C 1,1-9/Salm 144/Mt 24,42-51
26 divendres
—Santa Teresa de Jesús Jornet, fund.
—Sant Juníper Serra, missioner
La transerverberació del cor de
Santa Teresa
1C 1,17-25/Salm 32/Mt 25,1-13
27 dissabte
—Santa Mònica
1C 1,26-31/Salm 32/Mt 25,14-30
28 diumenge XXII de durant l’any/
Cicle C
—Sant Agustí
Sir 3,19-21.30-31/Salm 67/He
12,18-19.22-24a/Lc 14,1a.7-14

Crist amb els seus deixebles. Mikhail Botkin (1881)
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Glossa

El contingut de la proposta cristiana
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Pel que fa al contingut de la proposta cristiana, assenyalo
tres coses que em semblen particularment importants.
La primera és recuperar la persona de Jesús com a nucli de
la fe. En Evangelii gaudium el papa Francesc ens ha recordat la importància del «primer anunci», és a dir, de la proclamació del querigma, el nucli del qual és la persona de
Jesucrist (EG 164). Cal repetir moltes vegades: «Jesucrist
t’estima, va donar la seva vida per salvar-te, i ara és viu al
teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per
alliberar-te.» L’objectiu del nostre anunci és conduir a la
trobada amb Crist. La fe cristiana no és un conjunt indiscriminat d’afirmacions dogmàtiques ni un sistema de normes
morals o unes directrius per al culte a Déu. La fe cristiana
és relació amb una persona que viu, adhesió a ell i decisió
lliure de seguir-lo. Per això, la finalitat de les nostres catequesis, homilies, testimonis, de totes les nostres paraules i
accions ha de ser sempre conduir a la trobada personal amb
Jesucrist, perquè les persones experimentin el seu amor i
es decideixin a seguir-lo i viure seguint el seu estil de vida.
En segon lloc, hem d’anar al cor de l’Evangeli, evitant que
s’identifiqui el missatge cristià amb elements que resulten
secundaris. Això requereix l’esforç de tornar a l’origen, al nucli de la fe cristiana. Cal tornar a comprendre allò perifèric a
partir del que és central, retornar al bell mig i entendre des
de la fe única els múltiples articles que l’expliciten. El Concili
Vaticà II ens va recordar que hi ha una jerarquia de veritats,
segons la seva diversa relació amb el misteri de Crist (cf. UR
11). Per tal de destacar allò que és original i propi del cristianisme, enmig d’una societat plural, és fonamental concentrar-se en l’essencial, en allò que veritablement importa i
que converteix en comprensible tota la resta. Si no, correm el
perill de convertir el cristianisme en un conjunt de dogmes
irracionals i en unes normes ètiques inconsistents.

Crec que també és fonamental presentar el cristianisme
com a gràcia. Fàcilment transmetem una visió deformada
del cristianisme, presentant la vida cristiana com un conjunt d’obligacions i normes. El convertim, de vegades sense
voler-ho, en una religió més, amb els seus ritus, les seves doctrines i normes. Amb això enfosquim el que és absolutament
original del cristianisme: que és, sobretot, una gràcia; és la
sorpresa d’un Déu que s’ha posat del costat de la criatura. El
papa Francesc ha recordat que «el principi de la primacia
de la gràcia ha de ser un far que il·lumini permanentment
les nostres reflexions sobre l´evangelització» (EG 112). El
primer per a la fe és el do i no pas l’exigència. El primer és
que ell ens va estimar, abans que nosaltres l’estiméssim. No
ens podem precipitar demanant a algú que estimi Déu si no
l’hem ajudat a descobrir que és Déu qui l’estima primer. «La
predicació moral cristiana no és una ètica estoica, és més que
una ascesi, no és una mera filosofia pràctica ni un catàleg de
pecats i errors.» Per això és important presentar la vida moral com a resposta a l’amor previ i gratuït de Déu. «Si aquesta
invitació no brilla amb força i atractiu, l’edifici moral de l’Església corre el risc de convertir-se en un castell de cartes, i
allà hi ha el nostre perill més gran» (EG 39).
(De la conferència «Creure en Jesucrist en una societat
plural»)
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