
L ’estiu i les vacances ens permeten tenir més contacte amb la
natura. D’aquí que el tema de l’ecologia sigui més present. El
respecte a l’ambient natural que ens envolta, al cosmos, a la

crea ció, és un assumpte d’una transcendència innegable. 
Sovint es reitera l’advertiment que la si-

tuació és seriosa i preocupant perquè la
depauperació del nostre patrimoni natural
va endavant a tot arreu. La crisi ecològica
és un problema moral, relacionat amb el
desenvolupament tècnic i científic actual,
que té una dimensió tan gran que a la llar-
ga compromet seriosament la mateixa exis -
tència humana. 

Joan Pau II, en una de les seves encícli-
ques socials, va fer aquesta observació:
és convenient «prendre una consciència
més gran que no es poden utilitzar impune -
ment les diverses categories d’éssers, vius
o inanimats —animals, plantes, elements
naturals—, de la manera que hom desitgi,
segons les pròpies exigències econòmiques». Una consciència eco -
lògica correcta cal que tingui en compte la dimensió ètica, que ha de
caracteritzar sempre el desenvolupament dels pobles.

En un altre document titulat Evangelium vitae —és a dir, l’Evan ge -
li de la vida— va escriure que «l’home, cridat a cultivar i a custodiar
el jardí del món, té una responsabilitat específica sobre l’ambient
de la vida, o sigui, sobre la creació que Déu ha posat al servei de la
seva dignitat personal, de la seva vida: i això no només pel que fa
al present, sinó també a les generacions futures».

C ultivar i custodiar. Són dos verbs molt expressius. Cultivar és
tenir cura d’una cosa amb respecte i amb amor. Custodiar
in clou, a més a més, el sentit d’una protecció especial, de l’e -

xercici d’una responsabilitat. El papa Francesc —que porta el nom
del sant d’Assís, patró dels ecologistes—, en l’homilia de la missa
d’inici del seu pontificat —era la festa de Sant Josep, custodi de Je -
sús i de Maria— va estendre al medi ambient aquesta actitud de cus -
todiar. Ho va dir amb aquestes paraules: «Voldria demanar, si us
plau, a tots els qui ocupen llocs de responsabilitat en l’àmbit eco -
nòmic, polític o social, a tots els homes i les dones de bona volun -
tat: siguem custodis de la creació, del designi de Déu inscrit en la
naturalesa, guardians de l’altre, del medi ambient, no deixem que
els signes de destrucció i de mort acompanyin el camí d’aquest món
nostre.»

No tothom pot fer vacances, especialment en les actuals circums -
tàncies. El papa Francesc ha decidit romandre a Roma durant el seu
breu temps de descans. Ja ho feia així essent arquebisbe de Bue -
nos Aires. Però ja sigui en la residència habitual o fora d’aquesta,
cal fer de les vacances un temps de reflexió, de pregària, de cultiu
de l’espiritualitat, un temps per a la lectura, per a la convivència amb
la família i els amics, i sobretot un temps de lloança
a Déu per haver donat als homes el jardí del món,
un jardí que hem de cultivar i no malmetre de qualse-
vol manera.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Vacances i consciència
ecològica
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PARAULA I VIDA

Captar-ne la grandesa

U n avi aficionat a la fotografia
que passa les vacances en
un poblet de muntanya obser -

 và que, després dels campaments
i les colònies, els seus set néts per -
dien el temps no fent res o en acti -
vitats poc formatives. Ell, recordant
el seu passat professional de mes-
tre a l’escola i els seus anys de mo -
nitor mentre estudiava, pensà que
les vacances, com a temps de lleu-
re, convenia que fossin també un
es pai educatiu, perquè el descans
pot ser per a tothom un moment de
creixement, de plenitud, de vivència
de fe, de realització humana. Deci -
dit, doncs, organitzà un concurs fo-
togràfic entre fills i néts i també hi
convidà altres persones —joves
i grans— del poble. Amb els néts
grans preparà les bases i decidí els
dos temes del concurs: «Per so nes
i vacances» i «Déu en les vacan ces».

Un diumenge, en acabar la cele-
bració de l’Eucaristia, es lliuraren
els diplomes als guardonats i s’inau -
gurà l’exposició a la sala parroquial.
L’avi els adreçà aquestes paraules:
«Tots els participants heu fet un es -
forç d’aproximació i de coneixement

de l’entorn, de la realitat que us en -
volta, de l’obra de Déu creador. Ca -
dascú ens ofereix la seva perspec-
tiva, el seu centre d’interès. Hi ha
qui ha posat de relleu detalls ines-
perats i qui ens ha fet redescobrir
paisatges; qui ha fet més propers
els homes i les dones de la nostra
terra i qui ha volgut fer-nos descobrir
la natura que ens envolta i la petja-
da de Déu. La fotografia no congela
la vida, sinó que la recrea, la reela-
bora i ens la fa més propera.»

L’activitat proposada per l’avi ha
permès d’observar l’entorn des de
la proximitat que ajuda a estimar més
el que ens envolta —perquè no s’es -
tima el que no es coneix— i, alho-
ra, ha estat un estímul per millorar
el que veiem, continuant així l’obra
del Creador. L’avi sabia que la foto -
grafia, com tot el que és realment
viu i estimulant, no és un punt d’ar -
ribada, sinó un punt de partença.
«Pro clameu la grandesa del seu nom,
feu conèixer la seva lloança amb els
vostres cants i al so de l’arpa» (Sir
39,15). I per què no amb les fotogra -
fies de l’estiu?

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Com un més
◗ Cada matí, a les 7 hores,
el pa pa Fran cesc celebra
la Santa Missa a la cape lla
de la Domus Sanctae Mar -
 thae, la residència que acull
els cardenals durant el con -
clave i on resideix habitual -
ment. Participen en aques -
tes eucaristies grups de
treballadors de la Ciutat del
Vaticà, des dels periodistes
de la Ràdio Vaticana fins als
encarregats de la Llibreria
Editrice Vaticana o els jardi -
ners. El papa Francesc acos -
tuma a pronunciar una breu
homilia comentant les lec-
tures de la litúrgia del dia.
L’Osservatore Romano en

publica un resum. Al final de la missa, com mostra la foto, el Papa es que -
da uns minuts en els darrers seients de la capella per donar gràcies, com
un més entre els fidels. El papa Francesc inicià el pon -

tificat demanant-nos que si-
guem custodis de la creació
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En Joan Martí és voluntari
de l’ONG Mans Unides
des de 2008. Els tres

darrers anys ha estat membre
del Departament de Parròquies
d’aquesta entitat, que lluita per
eradicar la fam i la pobresa al
món a través de dues línies de
treball: finançament de projectes
de desenvolupament al Tercer
Món i sensibilització de la
població. Des del 6 de juny, 
en Joan Martí és el president
de la Delegació de Barcelona
per als propers tres anys.

Com viu el nomenament?
Per a mi és un repte, un
demostrar i demostrar-me que
quan intentes ser instrument
ets capaç de portar-ho 
a terme. Ens toca a nosaltres,
que disposem de més recursos
que ells, compartir el que som
i el que tenim perquè aquest
do generós té, per la gracia de
Déu, un poder sorprenentment
multiplicador.

Quins objectius es marca?
Vull que la nostra sigui 
una Delegació de gent agraïda,
participativa, alegre; i amb
aquestes virtuts farem que 
els resultats de les nostres
tasques siguin més positius.
L’altre objectiu és aprofitar al
màxim les sinergies amb altres
moviments i organitzacions,
perquè creiem que junts
multiplicarem en els nostres
resultats.

La crisi, com està afectant 
els més pobres?
A ells directament no els afecta
gens. Nosaltres aquí podem
passar gana, però ells allà
moren de fam. La seva crisi 
no és actual: és permanent,
des que neixen! És la crisi de
valors nostres que fa que no
els ajudem com hauríem de 
fer-ho. Malgrat tot, la nostra
societat és conscient i
generosa amb Mans Unides:
els ingressos del sector privat
per finançar els projectes de
desenvolupament de 2012 són
els mateixos que els de 2011.

Òscar Bardají i Martín

◗ JOAN MARTÍ LLOBET

L’altra crisi

FAMÍLIA I VACANCES

La convivència en
temps de vacances

E l temps de vacances és un temps
necessari per refer les forces per -
dudes durant l’any. L’estiu és tam -

bé un temps que el podem i devem de -
dicar a les persones que més estimem,
els membres de la nostra família, per-

què fàcilment durant l’any, per mil raons, no ho fem.
Però és realment així? Hi ha mares de família que

temen les vacances i esperen que aviat retorni la nor -
malitat del temps escolar. La raó és molt senzilla: la ca -
sa a les vacances es torna, per moltes raons, un lloc de
més feina. Els fills que entren i surten trencant tot ordre
i horari, la vida social amb els amics amb els quals es
vol quedar bé, les activitats fora de programa que tren-
quen l’ordre i la pau desitjada, etc. Els so ciò legs, per
d’altra banda, han detectat un fenomen curiós: durant
l’any, les preocupacions i la feina no dei xen gaire espai
a la convivència conjugal. No és estrany, per tant, que
durant el temps de vacances apareguin tensions con-
jugals perquè no s’està acostumat a conviure tant de
temps amb l’altre. Sembla que s’en vaeixin mú tua ment
l’espai de llibertat que amb el temps han conquerit. 

Tanmateix, el temps de vacances pot ser un temps
molt enriquidor. En primer lloc hauria de ser temps de
vida de família i no de dispersió. De convivència i no
d’activisme salvatge. De saber trobar temps per pas-
sejar, tot dialogant, amb el marit o muller, per retrobar
la serenitat, el silenci i la pau enlloc del soroll i l’acti -
visme. Moment d’elevar un xic l’esperit enmig del ma -
 terialisme que ens envaeix; de pregària perquè du rant
l’any no en tenim temps o no el sabem trobar. Mo ment
de fer memòria de la vida de família, de posar en comú
la pròpia història i conèixer la dels altres, a cops, sor -
prenentment, molt desconeguda.

Dr. Manuel Claret
Delegat de Pastoral Familiar

Descans-Recreació

TEMPS D’ESTIU

LECTURES MISSA DIÀRIA

I SANTORAL

5. � Dilluns (lit. hores: 2a setm.) [Nm 11,4b-15 /
Sl 80 / Mt 14,13-21]. Mare de Déu de les Neus,
i altres advocacions: Àfrica, Blanca, Eivissa, Re -
mei...; sant Osvald, rei anglès; santa Afra, mr.

6. Dimarts [Dn 7,9-10.13-14 (o bé: 2Pe 1,16-
19) / Sl 96 / Lc 9,28b-36]. Transfiguració del Se -
nyor, popularment: el Salvador, situada per tra -
dició al mont Tabor (s. IV); sant Just i sant Pas tor,
noiets germans mrs. d’Alcalà d’Hena res. 

7. � Dimecres [Nm 13,2-3a.26-14,1.26-30.34-35 /
Sl 105 / Mt 15,21-28]. Sant Sixt II, papa (grec,
257-258), i els seus quatre diaques, mrs.; sant
Gaietà (Cayetano, Vicenza 1480 - Nàpols 1547),
prev., fund. Teatins (CR, 1524). 

8. Dijous [Nm 20,1-13 / Sl 94 / Mt 16,13-23].
Sant Domènec (Domingo) de Guzmán (†1221),
prev. d’Osma, fund. Dominicans (OP) a Tolosa de
Llenguadoc (1215) per combatre els albigesos.

9. � Divendres [Os 2,14b.15b.19-20 / Sl 44 / Mt
25,1-13]. Santa Teresa-Beneta de la Creu (Edith
Stein), mr. carmelitana, copatrona d’Europa; sant
Domicià, bisbe; sant Romà, mr. (s. III); sant Es -
te ve, bisbe i mr.

10. � Dissabte [2Co 9,6-10 / Sl 111 / Jn 12,24-26].
Sant Llorenç, diaca hispànic i mr. a Roma (s. III);
sant Deodat o Adeodat, proletari.

11. � † Diumenge vinent, XIX de durant l’any (lit.
hores: 3a setm.) [Sv 18,6-9 / Sl 32 / He 11,1-
2.8-19 (o més breu: 11,1-2.8-12) / Lc 12,32-
48 (o més breu: 12,35-40]. Santa Clara (Assís
1193-1253), vg., fund. Clarisses (OSC, 1212),
patrona de la televisió; sant Tiburci, mr.

Accés al Breviari

L es vacances inviten a trencar amb el
ritme sovint frenètic de la rutina. Un
pas satge de l’evangeli de Marc ens

il·lumina: Jesús envia els Dotze a predicar
(6,7-11). Acabada la missió, Jesús els in-
vita a descansar (6,31s). Ell els diu: «Ve -

niu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una
mica». Perquè hi havia tanta gent que anava i venia, que
no els quedava temps ni de menjar. Se n’anaren, doncs,
amb la barca tots sols cap a un lloc despoblat.

Jesús envia els apòstols a treballar, i Ell mateix els en -
via a descansar. Hi ha un descans pagà que és diverti-
ment, alienació, sovint a base d’esperit de vi. I el que cal
és l’Esperit diví: hi ha un descans cristià que és re-crea-
ció. Aquesta paraula té un sentit molt dens: re-crear, tor-
nar a crear. Vam ser creats a imatge de Déu, però aques -
ta imatge es clivellà a causa de la rutina, la mediocritat
en la nostra vida evangèlica, la professionalitat sense
ànima en el nostre apostolat i la insensibilitat davant les
necessitats del poble sense evangelitzar. Tenim necessi -
tat de ser re-creats en la identitat carismàtica, en l’auten -
ticitat de la nostra vida evangèlica, en el fervor de l’espe -
rit, en la responsabilitat del nostre compromís apostòlic.

Però, mentre vivim, som sempre com fang en mans del
terrisser: no ha estat fixada la forma pel foc del forn, el Ter -
risser ens pot recrear. Ell ho vol fer: Veniu a descansar.
És el temps oportú de llegir, pregar, passejar...

P. Ignasi Ricart, claretià

LES NOVES ESPIRITUALITATS

E stem tan acostumats a llegir la his -
tòria de la torre de Babel com un
dels múltiples relats recollits a la

Bíblia que potser no ens hem plantejat
mai una lectura de la Bíblia a la llum del
relat de Babel. Segons aquest relat, la di -

versitat era una maledicció que generava enfrontaments.
No obstant això, seria molt injust acusar l’Israel de

l’Antic Testament d’etnocentrisme sense reconèixer
que tots els pobles, en un moment o altre de la seva
història, han tingut pretensions d’exclusivitat. Ningú
no està exempt de la temptació de la prepotència. 

En canvi, a la Pentecosta es capgira tot i s’anuncia
una nova perspectiva que supera Babel; un punt de
vista des del qual, sense monopolis ni exclusivitats,
cadascú pot reconèixer la grandesa de Déu en la se-
va vida, perquè rep un missatge de Déu que sintonit-
za amb els seus referents i li resulta significatiu. A la
Pentecosta no es reconstrueix la unitat prèvia al de-
sastre de Babel, sinó que, tot assumint la diversitat,
hom la transcendeix. La varietat és acollida com una
riquesa. Aleshores, es recupera el sentit original de
la Pentecosta: la festa jueva de la collita, de les pri-
mícies, de l’abundància.

La convivència en la diversitat, tot i ser força utò-
pica, ha d’esdevenir l’horitzó vers on adreçar-se. 

Josep Otón
(El reencantament postmodern, 

Ed. Cruïlla-Fundació Joan Maragall,
Barcelona 2012)

Transcendir Babel



COMENTARI

DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY

◗ Lectura del libro del Eclesiastés (Coh 1,2;2,21-23)

¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet; vanidad de vanidades, todo es vani-
dad! Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su
porción a uno que no ha trabajado. 

También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre
de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su ta-
rea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vani-
dad.

◗ Salmo responsorial (89)

R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en gene -
ración.

Tú reduces el hombre a polvo, / diciendo: «Retornad, hijos
de Adán.» / Mil años en tu presencia / son un ayer, que pa-
só; / una vela nocturna. R.

Los siembras año por año, / como hierba que se renueva: /
que florece y se renueva por la mañana, / y por la tarde la sie -
 gan y se seca. R.

Enséñanos a calcular nuestros años, / para que adquiramos
un corazón sensato. / Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? / Ten
compasión de tus siervos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y toda nues-
tra vida será alegría y júbilo. / Baje a nosotros la bondad
del Señor / y haga prósperas las obras de nuestras ma-
nos. R.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (Col 3,1-5.9-11)

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
ar riba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cris -
to escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también
vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. En consecuencia, dad muer-
te a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión,
la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros.
Despojaos del hombre viejo, con sus obras, y revestíos del nuevo, que se va
renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden
nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bár-
baros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en
todos.

◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 12,13-21)

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano
que reparta conmigo la herencia.» Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nom-
brado juez o árbitro entre vosotros?»

Y dijo a la gente: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno
ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.» Y les propuso una parábo-
la: «Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: “¿Qué
haré? No tengo donde almacenar la cosecha.” Y se dijo: “Haré lo siguiente: de-
rribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el
grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes
bienes acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vi-
da.” Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has
acu mulado, ¿de quién será?” Así será el que amasa riquezas para sí y no es ri -
co ante Dios.»

U na característica de l’evangeli
de Lluc és la seva sensibilitat
envers els pobres i la seva mal -

fiança enfront les riqueses. La nar -
ració evangèlica d’aquest diumenge
ens mostra la postura de Jesús en-
vers els béns de la terra. Davant d’u-

na disputa familiar per mor d’una herència, Jesús
expressa de forma clara el seu adver timent: Vigi -
leu! Guardeu-vos de tota ambició de posseir rique-
ses... perquè els béns no li podrien assegurar la
vida. Aquest ensenyament és il·lustrat amb una parà-
bola.

La paràbola posa l’exemple d’un propietari que da-
vant d’una gran collita només pensa en el benestar

que en traurà durant els propers mesos. Jesús ho
considera un error, perquè aquesta vida passa i no és
definitiva. Déu mateix ens pot demanar la vida a ca-
da moment, donat que l’existència humana és fràgil
i inconsistent.

En aquest sentit, Jesús comparteix en part la pos-
tura de Cohèlet en el fragment d’aquest diumenge.
El treball és necessari per al desenvolupament de
la vida; comporta, però, també esforç i desfici, per-
què el cor no arriba a descansar-hi mai del neguit de
viure.

Treballs, propietats, riquesa són béns necessaris
per a la vida humana i el seu benestar, aporten se-
guretat i ajuden a construir el futur de les famílies i
dels pobles. Tot s’espatlla, però, quan posem aques-

tes realitats en el més pregon del nostre cor i les con -
vertim en el sentit de la nostra existència. Des d’una
perspectiva no creient pot semblar normal i, fins i tot,
assenyat. Des de la perspectiva de Jesús i del seu
Evangeli constitueix un error i una niciesa perquè po-
sem la nostra esperança en coses que tard o d’hora
s’acaben i no perduren.

La veritable riquesa és aquella que es construeix
als ulls de Déu, i que ens ha anat presentant l’evan-
gelista Lluc en els episodis dels diumenges ante-
riors: la compassió envers els necessitats, l’escolta
de la paraula de Jesús i la pregària confiada al Pare
bo. Tant de bo que aconseguíssim de ser milionaris
de tot això!

Jordi Latorre, SDB

Aquest món passa
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◗ Lectura del llibre de l’Eclesiastès (Coh 1,2;2,21-23)

Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i més vanitat, tot és
en va. Després que un home s’ha esforçat a treballar amb coneixement, traça
i eficàcia, ho ha de deixar tot a un altre que no s’hi ha esforçat per res. També
això és en va, i és una gran dissort. Perquè, de fet, què en treu l’home de tot
esforç i de tot el neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfi -
ci i en les penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no descansa. També ai xò
és en va.

◗ Salm responsorial (89)

R. Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la nos -
tra muralla.

Vós feu tornar els homes a la pols / dient-los: «Torneu-vos-en,
fills d’Adam». / Mil anys als vostres ulls / són com un dia que
ja ha passat, / com el relleu d’una guàrdia de nit. R.

Quan preneu els homes / són com un somni en fer-se de
dia, / són com l’herba que s’espiga: / ha tret florida al ma-
tí, / al vespre es marceix i s’asseca. R.

Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies / per adquirir la sa -
viesa del cor. / Calmeu-vos, Senyor, què espereu? / Sigueu
pacient amb els vostres servents. R.

Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos / i ho celebra -
rem amb goig tota la vida. / Que l’amabilitat del Senyor, el
nostre Déu, / reposi damunt els seus servents. / Doneu en -
cert a l’obra de les nostres mans. R. 

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3,1-5.9-11)

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és
de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt,
no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada
en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra
vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.

Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa, passions,
mals desigs i l’amor al diner, que és una idolatria; no us enganyeu els uns als
altres, vosaltres que us heu despullat de l’home antic i del seu estil d’obrar,
i us heu revestit del nou, que es renova a imatge del seu Creador i avança cap
al ple coneixement. 

Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o escita, es-
clau o lliure, sinó que Crist ho és tot, i és de tots.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 12,13-21)

En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre, convenceu el meu ger -
mà que es parteixi amb mi l’herència». Jesús li contestà: «Bon home, qui m’ha
encomanat a mi que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?» Llavors digué
a tothom: «Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que
algú tingués diners de sobres, els seus béns no li podrien assegurar la vida.»

I els ho explicà amb una paràbola: «Un home ric va treure de les seves ter -
res unes collites tan abundants, que no tenia on guardar-les. Tot rumiant, es va
dir: Ja sé què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans,
hi guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i em diré a mi ma-
teix: Tens reserves per a molts anys: reposa, menja, beu, diverteix-te. Però Déu
li digué: Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva vida i
tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb tothom qui reuneix
tresors per a ell mateix i no es fa ric als ulls de Déu.»

El culte al diner: El banquer i la seva esposa,
de Quentin Matsys (1466-1530). Museu del

Louvre (París)
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dimensión ética que ha de caracterizar siem-
pre el desarrollo de los pueblos.

En otro documento titulado Evangelium vitae
—es decir, el Evangelio de la vida— escribió
que «el hombre, llamado a cultivar y custodiar
el jardín del mundo, tiene una responsa bili dad
específica sobre el ambiente de la vi da, o sea,
sobre la creación que Dios ha puesto al servi -
cio de su dignidad personal, de su vida; y esto
no sólo en lo que se refiere al presente, sino
también en lo que respecta a las generaciones
futuras.

Cultivar y custodiar. Son dos verbos muy ex -
presivos. Cultivar es cuidarse de una cosa con
respeto y amor. Custodiar incluye, además, el
sentido de una especial protección, del ejerci -
cio de una responsabilidad. El papa Fran cis -
co, que lleva el nombre del santo de Asís, pa-
trono de los ecologistas, en la homilía de la
misa del inicio de su pontificado —era la fies-
ta de San José, custodio de Jesús y de Ma ría—
extendió a toda la creación esta actitud de cus -
todiar. Lo dijo con estas palabras: «Quisiera
pedir, por favor, a todos los que ocupan luga -

E l verano y las vacaciones nos permiten
tener un mayor contacto con la naturale -
za. De ahí que el tema de la ecología re-

cobre una mayor actualidad. El respeto al am-
biente natural que nos rodea, al cosmos, a la
creación, es un asunto de una trascendencia
innegable.

A menudo se reitera la advertencia que la
situación es seria y preocupante, porque la de -
pauperación de nuestro patrimonio natural con -
tinúa avanzando en todas partes. La crisis eco -
lógica es un problema moral, relacionado con
el desarrollo técnico y científico actual, que tie-
ne una dimensión que a largo plazo compro-
mete seriamente la misma existencia humana.

Juan Pablo II, en una de sus encíclicas so-
ciales, hizo esta observación: es convenien-
te «adquirir una mayor conciencia de que no
se pueden utilizar impunemente las diversas
categorías de seres, vivos o inanimados —ani -
males, plantas, elementos naturales— de la
ma nera que cada cual desee, según las pro-
pias exigencias económicas». Una correcta
con ciencia ecológica ha de tener en cuenta la
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res de responsabilidad en el ámbito económi-
co, político o social, a todos los hombres y mu -
jeres de buena voluntad: sed custodios de la
creación, del designio de Dios inscrito en la na -
turaleza, guardianes del prójimo, del medio am-
biente, no permitamos que los signos de des-
trucción y de muerte acompañen el camino de
este mundo nuestro.»

No todos pueden hacer vacaciones, espe-
cialmente en las actuales circunstancias. El
papa Francisco ha decidido permanecer en Ro -
ma durante su breve período de descanso. Ya
lo hacía así cuando era arzobispo de Buenos
Aires. Pero ya sea en la residencia habitual o
fuera de ella, es preciso hacer de las vacacio-
nes un tiempo de reflexión, de oración, de cul -
tivo de la espiritualidad, un tiempo para la lec-
tura, para la convivencia con la familia y los
ami gos, y sobre todo un tiempo de alabanza a
Dios por haber dado a los hombres el jardín del
mundo, un jardín que hemos de cultivar y no da -
ñar de cualquier manera.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

L’agenda més com -
pleta de la diòce-
si la tro  bareu al
web, o bé enfocant
el te lèfon mòbil en
aquest codi QR que
hi en  llaça directament.

mades. Confia que els homes, mo -
 guts per Déu, són ca paços d’a van -
 çar pel camí de la veritat, de la jus -
 tícia, de l’amor mutu, de la lli ber tat.
Donada l’ac tualitat constant d’a -
quest document, l’editorial Cla ret
n’ha fet una reedició als 40 anys
de la seva publicació, en un volum
de 130 pàgines.

Mártires por la fa -
mi lia, de Josep M.
Blan quet, SF. El
próximo domingo
13 de oc tubre ten -
drá lugar en Tarra -
 gona la bea tifi ca -
ción de un nume-
roso grupo de mártires de la perse -
cución religiosa de los años 1936-
1939, en tre los cuales están los
llamados mártires por la familia.
El libro, de 254 p., incluye el per-
fil biográfico de los futuros beatos
Jau me Puig y sus 19 compañe-
ros, hijos de la Sagrada Familia,
más un seglar. Se puede adquirir
en la casa central de los Hijos de
la Sagrada Fa milia (c/ Entença
301, 08029 Bar celona, t. 934 394
305). 

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Casa Betània (c/ Bonavista 37 -
Cornellà de Llobregat). Recés es-
piritual dirigit pel P. Ramon M. Se -
tó, CMF, del 25 al 31 d’agost.
Tel. 933 751 102.

◗ BREUS

Fraternitat
interreligio-
sa. Mn. Ig na -
si Marquès,
rector de la
par rò quia de Santa Rosa, a San ta
Co lo  ma de Gramenet, ens envia
la no tícia amb la foto: la famí lia
pakistanesa Mumtaz Munir reuní
als locals de la parròquia més de
150 persones de les diverses re-
ligions presents en aquella zona:
budistes, hinduistes, musulmans,
sikhs, cristians protestants i ca -
tòlics. Aquesta família és catòli-
ca i molt integrada a la parròquia.
D’aques ta manera va voler com-
partir la joia de la Pasqua cristia-
na i un àpat amb totes les altres
religions presents en aquella zo-
na de Santa Co loma de Grame -
net. 

◗ LLIBRES

Càntic dels càntics
de Salomó. Edi to rial
Fragmenta presenta
aques ta edició del
famós poema de la
Bí blia amb el text bi -
 lingüe (hebreu i ca-
talà). L’edició i la tra -
ducció és de Narcís Comadira i
Joan Ferrer. El text hebreu i cata -
 là va acompa nyat amb vuit dibui-
xos de Narcís Comadira. El llibre
es clou amb un «As saig de lectura»,

de Joan Fer rer, que permet fer una
relectu ra acompanyada del Càn -
tic. 

Pacem in terris, de
Joan XXIII. El dia 11
d’abril de 1963 —Di -
 jous Sant—, es feia
pública la vuitena en -
 cíclica de Joan XXIII,
Pacem in terris, sig -
na  da pel Papa dos dies abans. És
la seva darrera encícli ca i la més
famosa. És una encíclica sobre la
pau, es crita amb paraules desar-

ANY DE LA FE
JESÚS EN FAMÍLIA

2. Celebrar el naixement del fill

L a Núria, la meva filla, va néixer després d’un emba ràs
difícil en què vaig pregar molt. En el primer viatge a
Catalunya la duem a Montserrat com a forma de do-

nar gràcies a la Verge i incloem la foto de pare i filla amb
la Moreneta al seu àlbum perquè ella, quan sigui més
gran, pugui llegir les paraules en què li expliquem el gest.

Una decisió semblant és la de l’Imma Cuscó amb els fills, Martí i Me -
ritxell: «Quan va néixer la nostra filleta, vam anar al santuari de Merit xell,
a Andorra, per donar gràcies a la Verge i demanar-li que acompa nyi la
petita en el seu camí.»

L’Imma pensa fins i tot que la vida de Jesús en família comença molt
abans de l’embaràs, «quan decideixes amb l’altra persona que vols for-
mar una família». «En el precís instant que vaig saber que estava em-
barassada i vaig notar aquella criatureta, em va donar tranquil·litat sa-
ber que Jesús estava amb mi i que tot havia d’anar bé. Fos el que fos.
No en el sentit que tot seria fantàstic, sinó que seria per a bé. Si hagués
vingut un nen amb problemes, no ho hauríem pres com un càstig de Déu.
Hauríem mirat la vida des d’un altre punt de vista, hauríem tingut una
altra apreciació de la malaltia, de l’amor, de la felicitat, del projecte de
vida.»

Sandra Buxaderas
Extret del llibre Com viure Jesús en família, Ed. Pòrtic
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