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PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’estiu ens apropa a la natura i fa que 
ens obrim més a la bellesa de la crea-
ció. Sembla que valorem millor les exi -
gències d’una ecologia autèntica i equi -
librada. El contacte amb la natura ens 
fa ser més conscients de la bellesa del 
nostre hàbitat, el qual incideix certa-
ment en la nostra vida i en la vida de les 
generacions que vindran.
  És ben cert que el nivell de vida d’a-
vui fa que els elements que constituei-
xen el nostre ambient natural se’n res-
sentin molt més que abans per l’ús, i 
no cal dir pel mal ús, que se’n fa. No hi 
ha dubte que el deteriorament de la na-
tura és també conseqüència del con -
sumisme i del caràcter desordenat del 
nostre desenvolupament i progrés. 
  El papa Francesc, inspirant-se en el 
«Cant de les criatures» de sant Fran-
cesc d’Assís, ha publicat recentment 
l’encíclica Laudato si’, en la qual ens 
proposa una ecologia integral. Sant 
Joan Pau II també parlà en dues encí -
cliques de la qüestió ecològica i afir-
ma va que el caràcter moral del desen-
volupament no pot prescindir del res-
pecte pels éssers que constitueixen la 
natura visible, que els grecs anomena-

ven el cosmos. Cal prendre major cons -
ciència que no es poden utilitzar impu-
 ne ment les diverses categories d’éssers 
vius o inanimats segons les pròpies 
exigències econòmiques o com millor 
ens plagui. Al contrari, convé tenir en 
compte la naturalesa de cada és ser i la 
seva connexió en un sistema or de nat 
com és el cosmos.
  Aquest document pontifici és pasto-
ral, evangelitzador i també tècnic, per-
què tracta de continguts de l’ambient 
que són tècnics i això demana aquest 
tractament específic. Va dirigit a tot-
hom, però especialment als responsa-
bles més directes del medi ambient. 
El Papa es fa aquesta pregunta a l’inici 
de l’encíclica: «Quin tipus de món de -
sitgem transmetre als infants que van 
creixent?» Aquest interrogant és al 
cor de la Laudato si’ i ens porta a pre-
guntar-nos sobre el sentit de l’existèn-
cia i sobre els valors que estan a la 
base de la nostra vida social. Una bo-
na ecologia demana una bona antro-
pologia.
  El Papa llança un missatge esperan-
çador dient que «la humanitat encara 
té capacitat de col·laborar per cons-

truir la nostra casa comuna». I afegeix: 
«L’ésser humà encara és capaç d’in-
tervenir positivament» perquè «no tot 
està perdut.»
  Hem d’agrair al papa Francesc aques -
ta encíclica, llegir-la i aplicar-la en bé de 

tots. Davant la natura visible del cos-
mos estem sotmesos a 
lleis no solament biològi-
ques, sinó també morals, 
la transgressió de les 
quals no resta impune.

Exigències 
ecològiques

GLOSSA ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

El darrer diumenge de juny vaig cele-
brar l’eucaristia en una parròquia d’un 
barri de Barcelona. Quan em disposa-
va a entrar a la sagristia, situada en un 
senzill deambulatori de la nau central, 
darrera l’altar, vaig veure un munt de 
caixes, ben apilades i distribuïdes, que 
no impedien el pas i no es veien des de 
cap punt del temple gràcies als corti-
natges que, entre les columnes, em-
marquen una part del presbiteri. La cu -

riositat davant el nombre de caixes i 
el lloc on eren emmagatzemades em 
portà a preguntar-me: «Què deuen con -
tenir? Com és que utilitzen aquest lloc 
com a magatzem?» Em vaig apropar i 
la curiositat em va fer llegir les etique -
tes: llenties, pasta de diverses menes, 
llet en pols, oli, arròs... Vaig preguntar 
a les persones que preparaven la cele-
bració a la sagristia. Les caixes forma-
ven part de la reserva d’aliments que la 

parròquia tenia previst de repartir els 
mesos de juliol i agost, quan les dona-
cions baixen i les necessitats es man-
tenen, i en alguns casos augmenten. 
  La segona lectura de la missa del dia 
deia: «... En el moment present, allò que 
us sobra a vosaltres ha de compensar 
el que els falta a ells...» (2Co 8,14) i 
seguia insistint sobre el fet de compar -
tir. Arribats a l’ofertori, mentre oferia el 
pa i el vi, pensava: «També us oferim 
tot aquest menjar que volem compar-
tir, perquè sabem que no voleu que els 
vostres fills més febles, germans nos-
tres, passin fam... i especialment els 
infants.»
  Aquesta parròquia i tantes altres, con-
juntament amb institucions i associa-
cions diverses, no resten indiferents al 

dolor del proïsme; són sensibles a les 
seves necessitats i per això hi donen 
resposta, compartint el seu patiment, 
la seva passió. La implicació, conèixer 
les persones, les seves necessitats, el 
procés que les ha abocat a la preca-
rie tat, acollir-les, escoltar-les, acom-
panyar-les, compartir-ne la passió... 
Aquesta manera d’estimar els altres 
dóna pau i genera goig. És una respos-
ta a l’amor de Déu vers la humanitat, 
una manera d’estimar com Ell ens ha 
estimat, amb la força de l’Esperit que 
ens desvetlla i ens recorda: «... si Déu 
ens ha estimat tant, també nosaltres 
ens hem d’estimar els uns als altres» 
(1Jn 4,11). Aquests dies, gràcies a la 
generositat de molts, s’està fent reali-
tat compartint el menjar.

Rebost d’estiu
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17. � Dilluns (litúrgia hores: 4a 
setm.) [Jt 2,11-19 / Sl 105 / 
Mt 19,16-22]. Sant Jacint de Po -
lònia, prev. dominicà. Santa Bea -
triu de Silva, vg. franciscana, fund. 
Concepcionistes a Toledo (1484). 
Sant Eusebi, papa (grec, 309) i 
mr.; beat Bartolomé Laurel, rel. 
franciscà, de Mèxic, i mr. (1627) 
al Japó.

18. � Dimarts [Jt 6,11-24a / Sl 
84 / Mt 19,23-30]. Sant Agapit, 
noi mr. (275); santa Helena, em -
peradriu; beat Manés de Guz mán, 
prev. dominicà, germà de sant Do -
mènec; sant Patrici, bisbe; beat 
Nicolau Factor, prev. franciscà, de 
València.

19. � Dimecres [Jt 9,6-15 / Sl 
20 / Mt 20,1-16]. Sant Joan Eu-
des (1601-1680), prev., fund. 
Eudistes. Sant Magí (s. III), mr., 
ermità a Brufaganya (Conca de 
Barberà). Sant Lluís d’Anjou, bis-
be de Tolosa (franciscà).

20.  Dijous [Jt 11,29-39a / Sl 
39 / Mt 22,1-14]. Sant Bernat 
(1090-1153), abat cistercenc a 
Claravall, i doctor de l’Església. 
Sants Cristòfor i Leovigild, mrs. 
a Còrdova; beat Arquimbau, pre-
vere d’Orleans i màrtir (s. XII); 
sant Samuel (s. XI aC), profeta 
(jutge). 

21.  Divendres [Rt 1,1-2a.3-
6.14a-16.22 / Sl 145 / Mt 22, 
34-40]. Sant Pius X, papa (1903- 
1914), nascut a Riese (1835); 
sant Privat, bisbe i mr.; sant Bo-
nosi i Maximià, màrtirs, patrons 
de Blanes; santa Ciríaca, viuda 
màrtir.

22.  Dissabte [Rt 2,1-3.8-11; 
4,13-17 / Sl 127 / Mt 23,1-12]. 
Mare de Déu, Reina, i altres ad-
vocacions. Sant Timoteu, mr. a 
Ro ma (303). 

23. � † Diumenge vinent, XXI de 
durant l’any (lit. hores: 1a setm.) 
[Js 24,1-2a.15-17.18b / Sl 33 / 
Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69]. Mare 
de Déu de la Font de la Salut. San -
ta Rosa de Lima (1586-1617), 
vg. terciària domi-
nicana del Pe rú. 
Sant Felip Benici 
(1233-1285), pre-
vere servita. 

JOSEP MINGUELL

ENTREVISTA

Obra 
catequètica

Una de les intencions de les pintures 
murals de Josep Minguell a l’església 
de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega (Ur -
gell) és «apropar, amb una expressió 
contemporània, la Bíblia als joves». 
Amb aquest objectiu, Edebé ha repro-
duït aquestes pintures en fotografies 
de gran qualitat, que serveixen de base 
per a un material digital inclòs en el seu 
nou projecte de religió per a l’ESO, per 
tal de treballar els relats bíblics.

Com es va gestar aquesta obra cate-
quètica?
Per preparar els frescos de Santa Maria 
de l’Alba he fet una intensa recerca bíbli -
ca, he escoltat moltes interpretacions 
dels relats, he estudiat versions de di-
versos artistes i finalment n’he fet una 
versió pictòrica personal. La meva in-
tenció ha estat desvetllar un interès 
per la Paraula a partir del crit dels co-
lors i les formes de la pintura.

Com ha plasmat tota la història de la 
salvació?
Un cicle d’aquestes dimensions —800 
m2 distribuïts per les voltes, el creuer 
i els murs del temple— exigeix fer un 
programa ordenat dels diversos temes, 
com un guió cinematogràfic. Comença 
amb la creació del món, segueix amb 
Caín i Abel, Noè, Abraham i els patriar -
ques, i acaba amb l’arbre de Jessé (que 
té continuïtat amb la Nativitat, ja que Jo -
sep sosté l’últim brot) i amb el pas del 
mar Roig (i el camí de llum de la Resur -
recció).

Què se sent fent una obra com aquesta?
És una experiència apassionant, tant 
pel descobriment profund dels diversos 
relats bíblics, per la vivència d’estar dies 
i dies suspès en les altures de les vol-
tes del magnífic temple barroc creat per 
fra Josep de la Concepció, com també 
per les emocions que m’han transmès 
els visitants. Tot plegat, un goig en la vi -
vència de la fe.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

SER�PADRES

Perdonar es 
saludable
DR. PAULINO CASTELLS Crecer con padres separados
Pediatra, neurólogo y psiquiatra Plataforma Editorial

Los beneficios del perdón han sido des -
velados por la ciencia muy reciente-
mente, aunque las religiones desde 
tiempos antiguos siempre lo han pro-
movido y lo han pregonado a lo largo 
de la historia de la humanidad (para 
muestras el Padrenuestro, la oración 
que hace un par de milenios Jesús en -
señó a sus discípulos, y también la 
muy milenaria enseñanza de la filoso-
fía budista, que aboga por perdonar 
para aligerar el dolor propio).
  Las ventajas del perdón, ahora vali-
dadas por el mundo científico, llegan a 
diversas manifestaciones somáticas. 
Además, en el plano psicoemocional, 
es malsano no perdonar. Al no perdo-
nar, la persona dañada está encade-
nada a la persona que le hizo el daño, 
y mientras no la perdone no podrá sus -

traerse al poder que el ofensor y la ofen-
sa tienen sobre ella. ¡Están irremedia-
blemente atados ofensor y ofendido! 
Pero tengamos en cuenta que el perdón 
no tiene por qué hacer desaparecer in -
mediatamente el dolor asociado a la 
ofensa: una cosa es el dolor (que es nor-
mal que lo tengamos, al menos tem-
poralmente) y otra cosa son los senti-
mientos de rencor y venganza (estos 
últimos sí que los debemos erradicar 
de nuestro corazón).
  El Dalai Lama nos brinda la siguiente 
pista terapéutica: «Para reducir el odio y 
otras emociones destructivas, hay que 
desarrollar sus opuestos: la compa-
sión y la bondad. Si de verdad se siente 
respeto y compasión por los demás, el 
perdón es mucho más fácil de alcan-
zar.»

El saqueig de la 
creació és pecat. 
És un mal que és 
infligit a totes les 
criatures. Que ac -
tua com un pecat 
estructural amb 
responsabilitat 
personal que ge-
nera mitjans ma -
lignes que, obli  -
dant les persones, 
ofenen Déu. Certament, tenen l’origen 
molt més enrere en formes d’ambició 
que es van transformant i que cada ve-
gada concentren més el poder.
  La cadena de responsabilitats té 
graus diferents i queda encoberta per 
la banalitat, on les responsabilitats es 
dilueixen en la trama. En aquesta rup-
tura amb la creació, Déu convida a la 
conversió i la reclama en els diferents 
nivells de culpabilitat, des de la res-

pon  sabilitat dels qui tenen els mitjans 
de producció, dels qui gestionen l’ad-
ministració política, fins als funciona-
ris o els consumidors.
  La qüestió climàtica passa, des del 
punt de vista cristià, per una conversió 
general de múltiples aplicacions. 
  El Sant Pare recorda la necessitat 
de convertir-se, és a dir, de trobar-se 
real ment amb Jesucrist i iniciar una vi-
da nova. El cristià —assegura— cal 
que visqui la seva vocació tot admi-
rant la bellesa de l’obra de Déu i prote-
gint-la.
  D’aquesta manera, el papa Francesc 
proposa «una sana relació amb tota la 
creació», com a part de la «conversió 
íntegra de la persona», prenent com a 
model sant Francesc d’Assís. Això im-
plica «reconèixer els propis errors, pe-
cats, vicis o negligències, i penedir-se 
de cor, canviant des de dintre». Una 
veritable ascètica de l’ecologia.

El pecat de la 
terra ferida

CLAUS�PER�ENTENDRE�L’ENCÍCLICA

MN. PEIO SÁNCHEZ
Professor d’antropologia teològica
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Lectura del libro de los Proverbios (Pr 9,1-6)

La sabiduría se ha construido su casa plantando 
siete columnas, ha preparado el banquete, mez-
clado el vino y puesto la mesa; ha despachado a 
sus criados para que lo anuncien en los puntos 
que dominan la ciudad: «Los inexpertos que ven-
gan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio: “Ve-
nid a comer de mi pan y a beber el vino que he 
mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis, seguid 
el camino de la prudencia”.»

Salmo responsorial (33)

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento, / su alaban-
za está siempre en mi boca; / mi alma se gloría 
en el Señor: / que los humildes lo escuchen y se 
alegren. R.

Todos sus santos, temed al Señor, / porque na-
da les falta a los que lo temen; / los ricos em-
pobrecen y pasan hambre, / los que buscan al 
Señor no carecen de nada. R.

Venid, hijos, escuchadme: / os instruiré en el te-
mor del Señor; / ¿hay alguien que ame la vida / 
y desee días de prosperidad? R.

Guarda tu lengua del mal, / tus labios de la false-
dad; / apártate del mal, obra el bien, / busca la paz 
y corre tras ella. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 5,15-20)

Hermanos: 
Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, si -
no sensatos, aprovechando la ocasión, porque vie -
nen días malos. 
  Por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo 
que el Señor quiere. No os emborrachéis con vi -
no, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del 
Espíritu. Recitad, alternando, salmos, himnos y 
cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el 
alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios 
Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Je -
sucristo.

  Lectura del santo evangelio según san Juan 
(Jn 6,51-58)

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma 
de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 
daré es mi carne para la vida del mundo.» 
  Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo pue-
de éste darnos a comer su carne?» Entonces 
Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la 
carne del Hijo del hombre y no bebéis su san-
gre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día. Mi carne es ver-
dadera comida, y mi sangre es verdadera bebi-
da. El que come mi carne y bebe mi sangre ha-
bita en mí y yo en él. 
  El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por 
el Padre; del mismo modo, el que me come vivi-
rá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cie-
lo: no como el de vuestros padres, que lo co-
mieron y murieron; el que come este pan vivirá 
para siempre.»

DIUMENGE�XX�DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre dels Proverbis (Pr 9,1-6)

La saviesa ha construït el seu palau, hi ha posat 
set columnes. Prepara els seus guisats i els seus 
vins i fa parar la seva taula. Després envia les 
serventes a cridar des dels punts que dominen 
la ciutat: «Que vinguin els illetrats». I als qui no te-
nen enteniment, ella els diu: «Veniu a menjar 
el meu pa i a beure els meus vins. Deixeu la vostra 
ignorància i viureu, i avançareu pel camí del co-
neixement.»

Salm responsorial (33)

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sem-
pre als llavis la seva lloança. / La meva ànima es 
gloria en el Senyor; / se n’alegraran els humils 
quan ho sentin. R.

Sants del Senyor, venereu-lo; / venereu-lo i no 
us mancarà res. / Els rics s’empobriran, passa-
ran fam, / però als qui busquen el Senyor / no 
els faltarà cap bé. R.

Veniu, fills meus, escolteu-me; / us ensenyaré 
com heu de venerar el Senyor. / ¿Qui és l’home 
que estima la vida, / que vol viure temps i fruir 
de benestar? R.

Guarda’t la llengua del mal, / que no diguin res 
de fals els teus llavis. / Decanta’t del mal i fes 
el bé, / busca la pau, procura aconseguir-la. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians d’Efes (Ef 5,15-20)

Germans, fixeu-vos bé com viviu; no sigueu com la 
gent que no sap el que fa, sinó com gent de seny, 
mirant de treure bé del moment present, perquè 
els temps que vivim són dolents. No sigueu 
d’aquells que no fan cas de res: més aviat mireu 
d’entendre què vol de vosaltres el Senyor. No be-
gueu massa, que el vi porta a la disbauxa. Dei-
xeu que us ompli l’Esperit Sant. Exhorteu-vos els 
uns als altres amb salms, himnes i càntics espiri-
tuals, canteu al Senyor en els vostres cors, do-
nant sempre gràcies de tot a Déu Pare, en nom 
de Jesucrist, el nostre Senyor.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 6,51-58)

En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo sóc 
el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viu -
rà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré 
és la meva carn, perquè doni vida al món». Els 
jueus es posaren a discutir. Deien: «¿Com s’ho pot 
fer aquest, per donar-nos la seva carn per men-
jar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota 
veritat: Si no mengeu la carn del Fill de l’home 
i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en 
vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva 
sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer 
dia. Ben cert: la meva carn és un veritable men-
jar, i la meva sang és una veritable beguda. Qui 
menja la meva carn i beu la meva sang està en mi 
i jo en ell. A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo 
visc gràcies al Pare; igualment, els qui em men-
gen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa bai -
xat del cel. No és com el que van menjar els vos-
tres pares. Ells van morir, però els qui mengen 
aquest pa, viuran per sempre.»

El Quart evangeli presenta dos discursos amb els 
quals Jesús ajuda a interpretar el signe de la mul-
tiplicació dels pans i els peixos. Jesús es defineix 
a si mateix dient: «Jo sóc el pa viu»; i ens promet: 
«Qui menja viurà per sempre; el pa que jo donaré 
és la meva carn perquè doni vida al món». «Qui men-
ja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo 
en ell». Aquest discurs procedeix de l’últim sopar, ja 
que a Cafarnaüm ningú no hagués entès res. L’ha 
posat aquí l’evangelista com a continuació del dis-
curs sobre el pa de la vida. 
  L’home es manifesta en la manera de parlar. El 
llenguatge de Jesús és senzill i clar, per això no 
usa cap paraula esotèrica, cap frase complicada. 
El que Jesús diu és la veritat. No la veritat com una 
notícia d’un diari. La veritat de Jesús és ell mateix. 
Només ell pot dir «jo sóc la  veritat». Només ell és 
la llum del món i el pa de la vida. Només aquell que 
l’acull en ell, entén la seva veritat. Mengem i bevem 
cada dia: parem taula per partir el pa, per repartir- 
lo, per compartir-lo. Acostar-se a Jesús, compene-
trar-se amb ell, per la fe i pels sagraments és par-
ticipar de la seva vida, entrar en comunió amb el 
ressuscitat que mai més no morirà.
  El pa que Jesús dóna és la seva carn: la seva 
pròpia vida lliurada per la vida del món. Menjar la 
seva carn i beure la seva sang significa molt més 
que creure en Jesús; es tracta d’un menjar real. En 
l’última cena, els deixebles ho entendran. I un cop 
Jesús hagi marxat es reuniran junts per celebrar el 
sant Sopar, el misteri de la mort i de la resurrecció 
de Jesús, el signe de la nova i eterna aliança i de 
la comunitat que restarà. La participació en aquest 
àpat significa la participació en la comunió eterna 
del Pare i del Fill en el Sant Esperit. El qui es deixi 
alimentar per les paraules de vida que Jesús dóna 
viurà per sempre. Anunciar la mort de Crist i procla-
mar la seva resurrecció és la tasca de l’Església 
que és cridada a evangelitzar perquè els homes 
puguin tenir la vida eterna.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

La missa és 
un banquet
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El verano nos acerca a la naturaleza 
y hace que nos abramos más a la be -
lleza de la creación. Parece que valo-
remos mejor las exigencias de una 
ecología auténtica y equilibrada. El 
contacto con la naturaleza nos ha-
ce ser más conscientes de la belleza 
de nuestro hábitat, que incide cier-
tamente en nuestra vida y en la vida 
de las generaciones que vendrán.
  Es muy cierto que el nivel de vida 
de hoy hace que los elementos que 
constituyen nuestro ambiente natu-

ral se resientan mucho más que an-
tes por el uso, y por supuesto por el 
mal uso, que se hace de ellos. No 
hay duda de que el deterioro de la 
naturaleza es también consecuen-
cia del consumismo y del carácter 
de sordenado de nuestro desarro-
llo y progreso.
  El papa Francisco, inspirándose 
en el «Canto de las criaturas» de san 
Francisco de Asís, ha publicado recien  -
temente la encíclica Laudato si’, en 
la que nos propone una ecología in-

tegral. San Juan Pablo II también ha-
bló en dos encíclicas de la cuestión 
ecológica y afirmaba que el carácter 
moral del desarrollo no puede prescin-
dir del respeto por los seres que cons-
tituyen la naturaleza visible, que los 
griegos llamaban «el cosmos». Hay 
que tomar mayor concien cia de que 
no se pueden utilizar impu ne mente 
las diversas categorías de seres vivos 
o inanimados según las propias exi-
gencias económicas o co mo mejor 
nos plazca. Por el contra rio, conviene 
tener en cuenta la natu ra le za de ca-
da ser y su conexión en un sistema 
ordenado como es el cosmos. 
  Este documento pontificio es pas-
toral, evangelizador y también técni-
co, porque trata de contenidos del 
ambiente que son técnicos y eso pi-
de este tratamiento específico. Va 
dirigido a todos, pero especialmen-
te a los responsables más directos 
del medio ambiente. El Papa se ha-
ce esta pregunta al inicio de la en-

cíclica: «¿Qué tipo de mundo desea-
mos transmitir a los niños que van 
creciendo?» Este interrogante está 
en el corazón de la Laudato si’ y nos 
lleva a preguntarnos sobre el senti-
do de la existencia y sobre los valo-
res que están en la base de nues-
tra vida social. Una buena ecología 
pide una buena antropología.
  El Papa lanza un mensaje esperan -
zador diciendo que «la humanidad 
aún tiene capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común». 
Y añade: «El ser humano todavía es 
capaz de intervenir positivamente» 
porque «no todo está perdido».
  Tenemos que agradecer al papa 
Francisco esta encíclica, leerla y apli-
carla en bien de todos. Ante la natu-
raleza visible del cosmos estamos 
sometidos a leyes no 
sólo biológicas, sino 
también morales, cuya 
transgresión no queda 
impune.

Exigencias 
ecológicas
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 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Llibres
Col·lecció «Sants i Santes». Els darrers números d’aquesta col·lecció, que va 
néixer d’una iniciativa del gran liturgista i bisbe Pere Tena i que edita en català 
i castellà el Centre de Pastoral Litúrgica, són:

El pare Damià, apòstol entre els lepro-
sos, per Carlos Rodríguez. Un testimo-
ni d’entrega personal, fins a la mort, al 
servei dels més abandonats.

San Benet Menni, amb els qui patei-
xen, per Pascual Piles. L’home que, al 
s. XIX, va restaurar l’Orde de Sant Joan 
de Déu a Espanya.

Lídia de Tiatira, l’Evangeli a Europa, 
per Josep Lligadas. La primera persona 
coneguda que va rebre el baptisme al 
continent europeu.

San Feliu Africà, primer testimoni de 
la fe a Girona, per Joan Baburés. Un 
comerciant nord-africà que va anunciar 
l’Evangeli a Girona al principi del s. IV.

Ordre de la Missa. Editat pel CPL, aquest llibre era espe-
rat i molt demanat. 
  Conté tots els textos de l’Ordinari de la Missa, amb totes 
les respostes i textos que han de recitar els fidels, així com 
totes les pregàries eucarístiques, disposa-
des per a ser utilitzades en la concelebració. 
  És un petit llibre de 112 pàgines inclòs en la 
col·lecció «Ce lebrar», que vol ajudar-nos a par-
ticipar activament en la missa.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

El Tránsito de la Asunción (y II)

La Iglesia proclama que María ha vi-
vido las primicias de una bendición 
de Dios, que es anticipo de lo que ex -
perimentará el resto de la estirpe de 
Adán. 
  Muerte y pecado son las dos caras 
de una misma moneda. La comunión 
con Dios, la liberación del pecado y 
el triunfo sobre la muerte son aspec-
tos diferentes de una misma realidad.
La Iglesia proclama que María ha si-
do redimida anticipadamente por los 
méritos de su Hijo. Por eso cree en su 
Inmaculada Concepción; es decir, que 
Cristo ya venció en ella el poder del pe-
cado original.

  Por último, la Asunción de María nos 
dice que Dios ama el cuerpo humano, 
porque Él lo ha creado. Evidentemente, 
seremos transformados (1Co 15,52), 
seremos transfigurados, aunque sin 
dejar de ser nosotros. Dios no recha-
za nuestro cuerpo ni la materia en gene-
ral; son su obra, que espera un nuevo 
nacimiento (Rm 8,22).
  Dios ama nuestra individualidad y 
nuestra condición material. El misterio 
de la Asunción de María es un mensaje 
de esperanza que nos anuncia cómo el 
amor de Dios vence cualquier barre ra 
que nos pueda separar de Él, incluso 
la muerte.

JOSEP OTÓN La mística de la Palabra, Ed. Sal Terrae
 del Grupo de Comunicación Loyola


