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......... als 4 vents

La prudència ben entesa

Dins la consideració que estic fent de «les set llums», com
va denominar Joan Pau I les virtuts teologals i cardinals,
avui vull parlar de la prudència, començant per dir el que
no és, per evitar males interpretacions. No és cautela, no
és mirar les coses des de la barrera, no és por.

‘

En la vida d’un cristià, la prudència exigirà
a vegades prendre riscos, involucrar-se
en causes justes

Anem al que és: la prudència ens porta a saber què fer,
evitar els perills, deixar de banda els obstacles, valorar
les conseqüències dels nostres actes i prendre decisions
ajustades. Per a això, abans de prendre decisions que
puguin ser importants, cal parar-se a pensar i, si és el cas,
demanar consell per tenir més elements de judici. Joan
Pau II deia que és prudent aquell que edifica la seva vida
segons els dictats de la seva consciència recta. Algú que
actua després d’informar-se i de reflexionar té moltes
més possibilitats d’encertar i, si s’equivoca, sabrà més
fàcilment reconèixer després el seu error.
En la vida d’un cristià, la prudència exigirà a vegades
prendre riscos, involucrar-se en causes justes. El bon
samarità de la paràbola evangèlica es «va complicar la
vida» perquè va actuar prudentment: va veure un home
malferit a la vora del camí, se’l va carregar a coll, el va
portar a l’hostal i va pagar la seva estada perquè fos
guarit. Ser prudent no consisteix, doncs, a quedar-se al
marge de les responsabilitats amb els més necessitats,
pensant «ja ho farà un altre».

Com encertar el que hem de fer a cada moment? La
Bíblia ens porta l’exemple de Salomó, que no va demanar
a Déu més regnes i riqueses, ni una vida més llarga, sinó
la saviesa, la capacitat d’encertar en els seus judicis. I la
vida de sant Tomàs d’Aquino ens mostra un episodi que
recorda aquell patriarca. En la quietud d’una església de
Nàpols, el Sant va sentir que un Crist esculpit, davant el
qual estava agenollat, li deia: «Bé has escrit de mi. Quina
recompensa vols?» I Tomàs, alçant el cap va contestar:
«Us vull a vós.»
En l’àmbit de la pregària serà quan encertarem millor
la voluntat de Déu per a nosaltres. Pregar és una
manifestació de prudència. És en la pregària on trobarem
el sentit de la nostra vida i les accions possibles en
benefici dels qui ens envolten.

† Jaume Pujol Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Cadena de pregària per les vocacions 2014
................................................

Aquest any l’Església ens convida a reflexionar sobre la família, i la cadena de pregària s’hi suma
portant com a lema «La família cristiana, font de vocacions», amb la voluntat de mostrar que
de la mateixa manera que la família cristiana educa en la fe, també és en ella que cadascú
descobreix la seva vocació.
L’arxidiòcesi hi participarà els dies 1, 11 i 21 de novembre.
Es pot comunicar l’hora o les hores de pregària al correu electrònic
pastoralvocacional@arqtgn.cat o bé al telèfon 666 131 439.
Més informació al web www.cadenadepregaria.cat

any jubilar teresià
Un centenari per a mirar endins
El Centenari està desvetllant un gran interès arreu
del món. [...] El record d’aquesta efemèride particular
també serà present a Catalunya. Santa Teresa no hi
va venir mai, però va ser coneguda i admirada des de
molt aviat. Joan de Jesús Roca, el primer carmelita
descalç català, la va conèixer bé i va ser un dels seus
bons col·laboradors. Tan sols quatre anys després de
la mort de Teresa, el P. Roca fundava el convent dels
carmelites descalços de Barcelona, i dos anys més
tard començava la primera comunitat de carmelites
descalces a la mateixa ciutat.
[...] La seva vida impressiona per la capacitat que
demostra de superar totes les limitacions i les
adversitats. Resulta admirable que fos capaç de dur
a terme una tasca tan renovadora i creativa en una
societat i una Església com les del seu temps, on la
dona tenia un paper secundari. Vencent entrebancs i
incomprensions, va arribar a fundar disset monestirs
de monges, i, de forma més sorprenent encara, va
iniciar també la branca masculina de l’orde (un cas
singular en la història de l’Església d’una dona que
funda un orde masculí).
Penso que un dels elements fonamentals, potser
el més decisiu, en la vida de santa Teresa és la seva
atenció a l’interior. […] Aquí és on el descobriment més
important de Teresa pot oferir
una alternativa veritable.
La felicitat és a l’interior.
La realització més plena de
l’existència humana passa
per entrar dins d’un mateix i
trobar-hi el sentit de la pròpia
existència i la pau del cor. I
d’aquí sorgirà l’energia per
afrontar amb decisió qualsevol
circumstància o qualsevol
projecte. Un missatge per a
cristians i no cristians, per a
creients i no creients, per a
qualsevol persona que estigui
disposada a fer aquest viatge
apassionant cap a l’interior
d’ella mateixa.
P. Agustí Borrell, provincial
dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears
(L’article sencer es pot llegir al bloc «Castell interior», sobre Sta. Teresa
i els Carmelites Descalços a Catalunya. 15 d’octubre de 2014)

l’apunt
La família, font de vocacions
«Us escric aquesta carta el dia en què se celebra la festa
de la Presentació de Jesús al temple. A l’Evangeli de Lluc
veiem que la Mare de Déu i sant Josep, d’acord amb la
Llei de Moisès, van portar el Nen al temple per oferir-lo al
Senyor, i dos ancians, Simeó i Anna, impulsats per l’Esperit
Sant, els van sortir a l’encontre i van reconèixer en Jesús
el Messies (cf. Lc
2,22-38). Simeó
el va agafar en
braços i va donar
gràcies a Déu
perquè finalment
havia «vist» la
salvació;
Anna,
malgrat la seva
avançada edat,
va agafar noves
forces i es va posar
a parlar a tothom
de l’Infant. És una bonica estampa: dos joves pares i
dues persones ancianes, reunits per Jesús. Realment
Jesús fa que generacions diferents es trobin i s’uneixin!
Ell és la font inesgotable d’aquest amor que venç
qualsevol egoisme, qualsevol soledat, qualsevol tristesa.
En el vostre camí familiar, compartiu tants moments
inoblidables: els àpats, el descans, les feines de la casa,
la diversió, la pregària, les excursions i pelegrinatges,
la solidaritat amb els necessitats… Això no obstant, si
manca l’amor, manca l’alegria, i l’amor autèntic ens el
dóna Jesús: ell ens ofereix la seva Paraula, que il·lumina
el nostre camí; ens dóna el Pa de vida, ens sosté en les
fatigues de cada dia.»
Carta del Papa a las famílies.
Ciutat del Vaticà, 2 de febrer de 2014

per reflexionar
Tu ets d’aquests?
Fa pocs dies una persona em va dir que una amistat va
quedar sorpresa de veure-la sortir de missa, i que amb
perplexitat li va preguntar «si ella era d’aquests…». La
resposta lògica, que és la que ella va donar, era respondre
que sí, que era cristiana, i que viure la fe li omplia el cor i
donava sentit al seu dia a dia, però malauradament no >>

agenda
29 d’octubre
—Presentació del llibre «Fe i valors humans. Miscel·lània
en honor del Dr. Josep Gil Ribas», a l’Aula Santa Tecla
del Centre Tarraconense El Seminari, a les 19.00 h. La
presentació anirà a càrrec de Mn. Norbert Miracle, des
d’una vessant teològica, i Mn. Manuel M. Fuentes, des
de la vessant personal. Clouran l’acte el Dr. Josep Gil
Ribas i el Sr. Arquebisbe. Organitza l’Institut Superior de
Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF).
30 d’octubre
—Concert de la coral Bremer Kantorei St. Stephani
a l’església parroquial de Santa Clara de Tarragona,
a les 19.30 h. Concert de música sacra i profana dels
compositors J.S. Bach, J. Brahms, F. MendelssohnBartholdy, H. Schütz, entre d’altres. Entrada lliure.
2 de novembre
—Jornada de portes obertes. Arrel de la intervenció
arqueològica a la Tabacalera de Tarragona s’ha posat al
descobert l’absis de la primitiva basílica de Sant Fructuós
i la tomba dels màrtirs. Les restes es podran visitar de
les 10.00 h. a les 14.00 h. (entrada per la Necròpolis
Paleocristiana). Més informació trucant al Museu Bíblic
Tarraconense, tel. 977 25 18 88.

L

itúrgia
de la setmana

Cicle A
Litúrgia de les Hores: Setmana II
Diumenge, 26: Diumenge XXX de durant l’any
[Ex 22, 21-27; Salm 17, 2-3a.3bc-4.47.51ab;
1Te 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 (LE/LH pròpies)]
Dilluns, 27: [Ef 4,32-5,8; Salm 1, 1-2.3.4.6;
Lc 13, 10,17] Sant Evarist, papa
Dimarts, 28: Sants Simó i Judes, apòstols (F)
[Ef 2, 19-22; Salm 18, 2-3.4-5; Lc 6, 12-19
(LE/LH pròpies)]
Dimecres, 29: [Ef 6, 1-9; Salm 144,
10-11.12-13ab.13cd-14; Lc 13, 22-30]
Sant Narcís, bisbe i màrtir
Dijous, 30: [Ef 6, 10-20; Salm 143, 1.2.9-10;
Lc 13,31-35] Sant Germà, bisbe
Divendres, 31: [Fl 1,1-11; Salm 110, 1-2.3-4.5-6;
Lc 14, 1-6] Sant Alonso Rodríguez, religiós
Dissabte, 1: Tots Sants (Sol) [Ap 7, 2-4.9-14;
Salm 23, 1-2.3-4ab.5-6; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
(LE/LH pròpies)]
Diumenge, 2: Commemoració de tots els fidels
difunts [Is 25,6a.7-9; Salm 129,1-2.3-4,5-6a.6b-7.8;
2Co 5,1.6-10; Jn 14,1-6; o qualssevol del Leccionari
de Difunts. (LE/LH pròpies del XXX Diumenge)]

sempre responem o actuem amb valentia perquè massa
sovint som cristians acomplexats, temorosos.

missioner a casa teva ja que no n’hi ha prou a guardar la
fe per a tu sol…

El papa Benet ja ens va dir que les nostres comunitats
cristianes a la vella Europa serien molt més petites, però
que per això haurien de ser molt més dinàmiques, per
a ser realment el llevat dins
la massa que ens va demanar
Jesús. Això ens exigeix ser
cristians valents, que viuen
amb normalitat la fe, que
intenten que impregni tota la
realitat i situacions del dia a
dia, que estimen la comunitat
amb la qual celebren la
fe, que realment volen ser
«d’aquests».

Segurament és el repte més gran amb què ens trobem
avui com a Església, parròquia, comunitat… Si volem
que els nostres infants i joves valorin el fet de «ser
d’aquests» cal que primer ho
visquem nosaltres, ja que només
podem fer viure allò que nosaltres
vivim.

És fàcil? Gens ni mica, ja que
vol dir moltes vegades nedar
a contracorrent, fonamentar-se bé en la pregària perquè
és la que alimenta la flama de la fe, cuidar la coherència
entre allò que creus i allò que vius, ser conscient que ets

Certament és un repte, ens toca
viure un canvi de paradigma, i això
sempre fa respecte. Tan sols cal
seguir la brúixola de la fidelitat i la
constància de viure la fe, perquè és
l’únic que al final del camí haurà
valgut la pena!
Nosaltres som d’aquests i n’estem
contents, ara cal saber-ho transmetre!
Josep Mateu, pvre.
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Lectures
Diumenge XXX durant l’any
Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 22,20-26)
El Senyor diu: «No maltractis ni oprimeixis els immigrats,
que també vosaltres vau ser immigrats al país d’Egipte. No
maltractis cap viuda ni cap orfe: Si els maltractes i alcen a mi
el seu clam, jo l’escoltaré i, encès d’indignació, us mataré
amb l’espasa: les vostres dones quedaran viudes, i orfes
els vostres fills.» Si prestes diners a algú del meu poble,
als pobres que viuen amb tu, no facis com els usurers: no
li exigeixis els interessos. Si et quedes com a penyora el
mantell d’algú, torna-l’hi abans no es pongui el sol. És tot
el que té per abrigar-se, el mantell que l’embolcalla. Amb
què dormiria? Si ell alçava a mi el seu clam, jo l’escoltaria,
perquè sóc compassiu.»
Salm responsorial [17,2-3a.3bc-4.47.51ab (R.:2)]
Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu,
roca i muralla que em deslliura.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Tessalònica (1Te 1,5c-10)
Germans, ja sabeu el que fèiem per vosaltres mentre érem
a la vostra ciutat. També vosaltres heu imitat el nostre
exemple i el del Senyor, acollint la paraula de Déu enmig
de moltes adversitats, plens del goig de l’Esperit Sant. Així
heu estat un model per a tots els creients de Macedònia i
d’Acaia, perquè, des de la vostra ciutat, s’ha estès el ressò
de la paraula del Senyor. I no solament a Macedònia i a
Acaia, pertot arreu parlen de la vostra conversió de manera
que no ens cal afegir-hi res: ells mateixos conten com va
ser la nostra arribada entre vosaltres i com abandonàreu
els ídols i us convertíreu a Déu per adorar només el Déu
viu i veritable i esperar del cel Jesús, el seu Fill, que ell
ressuscità d’entre els morts i que ens salvarà de la pena en
el judici que ha de venir.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 22,34-40)

R. Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu.
Déu meu, penyal on m’emparo,
escut i força que em salva.
Rodejat d’adversaris delirants, clamo al Senyor,
crido auxili d’entre els enemics. R.
Beneït sigui el Déu vivent, el meu penyal.
Beneeixo el Senyor que em salva.
«Ha donat grans victòries al seu rei,
ha mostrat l’amor que té al seu Ungit.» R.

En aquell temps, quan els fariseus s’assabentaren que
Jesús havia fet callar els fariseus, es tornaren a reunir, i
un d’ells, mestre de la Llei, per provar-lo, li va fer aquesta
pregunta: «Mestre, quin és el manament més gran de la
Llei?» Jesús li contestà: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb
tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament. Aquest
és el manament més gran i el primer de tots. El segon és
molt semblant: Estima els altres com a tu mateix. Tots els
manaments escrits en els llibres de la Llei i dels Profetes
vénen d’aquests dos.»

Mirada endins Norbert Miracle, pvre.
Estima el teu Déu… i estima els altres com a tu mateix
La recerca de l’essència de la Llei apassionava els hebreus religiosos contemporanis de Jesús. No és estrany, doncs, que
uns fariseus preguntessin al Senyor quin és el manament més gran, tot i que l’evangelista ja ens adverteix que ho feien
«per provar-lo».
Jesús els respon amb les conegudes paraules del llibre del Deuteronomi que afirmaven l’amor a Déu, amb la solemnitat
d’una professió de fe. Els israelites cada dissabte al capvespre les proclamaven i proclamen amb respecte i emoció.
La gran novetat de Jesús arriba amb el segon manament que ell qualifica de molt semblant al primer: «Estima els altres
com a tu mateix» perquè, amb Jesús, «els altres» ja no són els connacionals o com a molt els pagans que simpatitzaven
amb el judaisme, tal com afirmava la Llei. Qui són els «altres» a qui cal estimar?, li preguntaran un dia a Jesús, i respondrà
amb la paràbola del bon samarità que dóna la solució ben clara: el proïsme és el qui va tractar amb amor aquell home
malferit, el qui es va compadir d’ell.
«On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu.»
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