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Ens van tractar amb
una humanitat poc corrent
La seva vida està marcada per l’experiència espiritual intensa i profunda que
transforma de manera definitiva la seva
existència, deixant de ser perseguidor de
l’Església i de la fe cristiana per tal d’esdevenir apòstol, que proclama el Senyor
Jesús al qual ell ha pogut «veure» ressuscitat. Des d’aleshores la seva vida està
marcada per aquesta profunda confiança en la providència divina.

Cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, any 2019

Aquesta frase del llibre dels Fets dels
Apòstols (Fets 28,2) és el lema escollit enguany per a la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians que va començar
el 18 de gener i es clourà el 25 de gener,
festa de la Conversió de sant Pau.
El text fa referència al quart viatge de sant
Pau, quan és empresonat i enviat a Roma en vaixell per tal de ser jutjat. Aleshores una forta tempesta està a punt d’acabar amb la vida de tots els passatgers
de l’embarcació. Són uns moments durs
en el que es prova la valentia, el coratge i la fe de les persones. Enmig d’aquesta situació Pau es mostra confiat en el
Senyor i transmet pau i serenor. Ell sap
que la seva vida està en mans del Senyor i confia en la providència divina. Finalment arriba el naufragi, però aconsegueixen salvar-se tot arribant a la illa
de Malta, on són rebuts amb molta hospitalitat pels habitants d’aquell indret.
És aleshores quan Pau escriu aquestes
paraules d’agraïment pels ajuts que re-

ben i el tracte que tenen envers ells, poc
corrent probablement en aquella època.
A propòsit d’aquest text bíblic, aquesta
setmana de pregària vol remarcar d’una
manera especial el sentit de l’hospitalitat
com una virtut necessària en el treball
ecumènic. Per altra banda, se’ns recorda a la vegada que hem d’ajudar a ser
generosos i solidaris amb els que passen
necessitats. Les dificultats que patiren els
que es trobaven en aquell vaixell probablement van ajudar a sentir-se més units
per tal de treballar junts en la mateixa direcció i així poder superar aquella situació desastrosa que els abocava a la
mort.
El personatge central en aquest text és
se’ns dubte l’apòstol sant Pau. Ell confia
en l’acció poderosa de Déu en tot moment i sosté en l’esperança a les altres
persones. L’encontre amb Crist, camí de
Damasc, va capgirar la seva vida i li va
donar una orientació nova i definitiva.

A partir d’aquesta experiència fontal, ell
inicia una etapa radicalment nova i definitiva en la que es dedica a anunciar l’Evangeli als gentils. Viu la veritable comunió amb els altres apòstols i s’esmerça en
l’anunci de la salvació a tots els pobles.
No li faltaran dificultats en la seva tasca, ni tampoc persecucions. Fundarà un
gran nombre de comunitats per la Mediterrània a les que procurarà mantenir
unides i en comunió amb el vincle de la
caritat. El seu anunci serà sempre clar,
ferm i decidit, amb veritable parresía, és
a dir, amb valentia, audàcia i llibertat, amb
una profunda alegria que brolla de la
gràcia de Déu que l’ha alliberat del pecat
i l’ha fet entrar en la vida dels fills de Déu.
En aquesta Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians demano a Déu que
ens concedeixi a tots, per intercessió de
sant Pau, el do de pregar intensament
perquè la seva voluntat es faci realitat
en nosaltres, que ens ajudi a avançar en
el diàleg ecumènic que ens porta cap a
la Veritat i, finalment, que ens ajudi a ser
veritablement hospitalaris, solidaris i
propers amb els més necessitats, mostrant-los una humanitat poc corrent però que brolla de la fe en l’únic Déu.
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E N T R E V I STA

Ajudar
Veneçuela

JUAN CARLOS BRAVO
Ajuda a l’Església Necessitada (AEN)
és una fundació pontifícia que serveix
a l’Església catòlica en la seva tasca
evangelitzadora a tot el món, principalment a les comunitats més necessitades, discriminades o perseguides. Fa
campanyes de sensibilització, de pregària i de caritat i informa de la realitat de l’Església que pateix. Cada any
finança més de 5.000 projectes pastorals a més de 140 països. Enguany centra els seus esforços a Veneçuela, on hi
ha gent que està morint per la manca de
medicines, de serveis públics, de menjar. Mons. Juan Carlos Bravo, bisbe d’Acarigua-Araure, ha visitat Catalunya
per denunciar la situació a Veneçuela.
Com es vehicula l’ajuda a través de
l’AEN?
Els bisbes hem presentat projectes com
pous d’aigua, plantes generadores d’energia, formació… A AEN els revisen, els
aproven i envien els recursos. El bisbe
és el responsable de l’execució del projecte i ha de lliurar els comptes a l’AEN,
perquè aquests informin els seus benefactors. La caritat ha d’estar organitzada i ser transparent perquè la gent
se senti respectada i valorada.
Li resulta més fàcil ajudar el poble ara,
com a bisbe?
Sóc un home camperol i de barri. No
busco el facilisme a la meva vida. Ser
bisbe ajuda una mica perquè tens cert
poder o estatus que pots utilitzar per a
tu mateix o per al bé dels altres. Jo busco el bé dels altres.
Per què és tan necessària la tasca
d’AEN?
Amb el seu ajut experimentem la fraternitat i l’Església. Valorem que membres
d’AEN hagin estat a Veneçuela: han
vist el patiment i la pobresa, famílies
de nens sols, malalts, famílies senceres
desnodrides… La nostra esperança està en Jesús, per això els hem demanat
5.000 bíblies. La gent aconsegueix la
seva fortalesa en Crist i ho comparteix
amb els altres. És bo que tot el món trobi en Jesús una raó per continuar vivint.
Òscar Bardají i Martín
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ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Lectures
la missa
Units per una mateixa fe de
diària
i santoral
Succeí durant les passades festes,
diumenge al migdia, quan faltaven
dues setmanes per Nadal. Els grans
magatzems i les botigues estaven
obertes. Pels carrers i les places es
movien moltes persones. L’església,
que és molt cèntrica, estava força plena. Als habituals de cada diumenge s’hi afegien persones que havien
passat el matí comprant, motivades
per les properes festes, i que, abans
de dinar, aprofitaven l’avinentesa
de l’hora i la proximitat de l’església
per anar a missa. Uns minuts abans
de l’hora de començar, hi entra un
grup nombrós, una setantena de
nois d’uns disset o divuit anys. Molts
porten la jaqueta del xandall de la
seva escola. Són alumnes d’un centre escolar d’Austràlia que estan fent
un viatge de final d’estudis. La seva
presència desvetlla una certa curiositat entre la concurrència. Són molts
i molt joves. El celebrant, també sorprès, pensa que cal donar alguna
resposta a aquella situació. Ell no sap
anglès, però busca solucions. Aquesta missa és habitualment en castellà. Els recursos informàtics permeten trobar les lectures del dia en
anglès, que també són proclamades.
A l’hora de l’homilia, el guia del grup

Secretari general de la FECC

en fa traducció pràcticament simultània. El grup se sent cada vegada
més acollit i integrat i hi participa
amb interès. Queda clar en el moment
de la pau. D’origen divers, persones
diferents, de totes les edats… però
una mateixa fe els uneix. El seguiment
de Jesús els agermana, un mateix Esperit els mou a viure evangèlicament.
El res del parenostre en deixà constància. Escoltaren la mateixa Paraula, la mateixa taula eucarística els
alimentà. La comunitat de la missa
d’aquella hora els acollí fent-los germans. Tots, Església del Senyor.
Les celebracions de l’eucaristia
han de ser espai d’acollida i trobada
fraterna per a tothom, molt especialment vers els més joves. Els petits detalls generen aquest acolliment, i també les paraules senzilles, pensades i
pregades. El celebrant, les persones
que l’ajuden han de vetllar per generar aquests detalls i paraules que fan
comunitat. «A mi m’ha enviat el Pare
que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment els qui em mengen a mi viuran
gràcies a mi. Aquest és el pa que ha
baixat del cel […] els qui mengen aquest
pa, viuran per sempre» (Jn 6,57-58). Va
ser una experiència d’Església per a
tothom.

LEX ORANDI , LEX CREDENDI

El Domingo de
la Palabra (26 de enero)
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones
Hace un año, en el ángelus del 20 de
enero, el Santo Padre, antes de partir hacia la Jornada Mundial de la
Juventud en Panamá, invitaba sobre todo a los jóvenes a descargar
la aplicación Click To Pray, app oficial
de la Red Mundial de Oración del Papa (www.clicktopray.org), que incluye
contenidos para jóvenes. El Santo
Padre afirmaba: «La red también
puede ayudarnos a rezar en comunidad, a rezar juntos.»
En este mes de enero, el Santo Padre nos invita a unirnos a su plegaria
confiada a la Red Mundial de Oración:
«Recemos para que los cristianos, los
que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad, promuevan la paz y la justicia en el mundo.»
En esta semana nos unimos en oración; junto con todos los cristianos pe-

dimos la unidad, y a todos se nos pide
una unidad de acción, en servicio y
acogida, a cuantos nos piden ayuda.
Nuestro Señor, Jesús, nos acompaña tierno y misericordioso, para que
seamos capaces de mostrar «una
humanidad poco común» (cf. Hch
28,2). «La Palabra de Dios une a los
creyentes y los convierte en un solo
pueblo», nos dice el Papa en la carta
apostólica con la que instituye el domingo de la Palabra de Dios, que celebraremos el próximo 26 de enero.
María, nuestra Madre, es nuestra
maestra y nuestra guía en la contemplación de la Palabra. Como ella,
hemos de guardarla y meditarla en
nuestro corazón. Seamos cristianos
decididos en busca de la unidad,
del servicio en el camino a la nueva
humanidad centrada en Jesucristo.

20. 쮿 Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[1Sa 15,16-23 / Sl 49 / Mc 2,18-22].
Sant Fabià, papa (romà, 236250) i mr.; sant Sebastià, tribú
romà mr. (303), patró de ciutat
de Mallorca.
21. 쮿 Dimarts [He 10,32-36 / Sl
33 / Jn 17,11b-19]. Sant Fructuós
(o Fruitós), bisbe de Tarragona,
i els seus diaques Auguri i Eulogi, màrtirs (259). Santa Agnès
(s. III-IV), vg. i mr. romana (al calendari romà); beata JosepaMaria de Santa Agnès, verge
agustina, de Benigànim.
22. 쮿 Dimecres [1Sa 17,32-33.
37.40-51 / Sl 143 / Mc 3,1-6]. Sant
Vicenç (Vicent), diaca de Saragossa i mr. a València, nat a Osca (s III-IV). Sant Anastasi, monjo persa i mr.; sant Gaudenci,
bisbe; beata Laura Vicuña, vg.
salesiana.
23. Dijous [1Sa 18,6-9;19,1-7 /
Sl 55 / Mc 3,7-12]. Esposalles de
la Mare de Déu. Sant Ildefons
(†667), bisbe de Toledo, venerat
a Zamora. Sant Francesc Gil de
Frederic, prev. dominicà i mr. a
Tonquín (Indo-xina, 1745), nat
a Tortosa; sant Agatàngel, mr.;
sant Climent, bisbe i mr.; santa
Emerenciana, vg. i mr.
24. Divendres [1Sa 24,3-21 / Sl
56 / Mc 3,13-19]. Sant Francesc
de Sales (Savoia, 1567 - Lió, 1622),
bisbe de Ginebra i doctor de l’Església, patró dels periodistes i
els escriptors. Mare de Déu de la
Pau (Ronda); sant Felicià, bisbe
i mr.
25. Dissabte [Ac 22,3-16 (o bé:
Ac 9,1-22) / Sl 116 / Mc 16,15-18].
Conversió de sant Pau, apòstol, camí de Damasc. Sant Bretanió, bisbe; santa Elvira, vg. mr.
26. 쮿 † Diumenge vinent, III de
durant l’any (lit. hores: 3a setm.)
[Is 8,23b–9,3 / Sl 26 / 1Co 1,10-13.17 /
Mt 4,12-23 (o bé: 4,12-17)]. Sant
Timoteu, bisbe d’Efes, i sant Titus (o Tet), bisbe de Creta, deixebles i col·laboradors de Pau
(s. I). Santa Paula (o Pola), viuda,
deixebla de sant
Jeroni; sants Robert, Alberic i Esteve, abats de Citeaux.
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D I U M E N G E I I D E D U R A N T L'A N Y

CO M E N TA R I

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 49,3.5-6)

Lectura del libro de Isaías (Is 49,3.5-6)

El Senyor em digué: «Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de tu». El Senyor m’ha
format des del si de la mare perquè fos
el seu servent i fes tornar el poble de Jacob, li reunís el poble d’Israel; m’he sentit
honorat davant el Senyor, i el meu Déu ha
estat la meva glòria; però ara ell em diu:
«És massa poc que siguis el meu servent
per a restablir les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel; t’he fet llum
de tots els pobles perquè la meva salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra».

Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel,
por medio de ti me glorificaré». Y ahora
dice el Señor, el que me formó desde el
vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a
Israel; he sido glorificado a los ojos de
Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que
seas mi siervo para restablecer las tribus
de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Mireu l’Anyell de Déu,
que pren damunt seu
el pecat del món

Salm responsorial (39)

Salmo responsorial (39)

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Tenia posada l’esperança en el Senyor, /
i ell, inclinant-se cap a mi, / ha inspirat als
meus llavis un càntic nou, / un himne de
lloança al nostre Déu. R.

Yo esperaba con ansia al Señor; / él se
inclinó y escuchó mi grito. / Me puso en
la boca un cántico nuevo, / un himno a
nuestro Dios. R.

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, /
i m’heu parlat a cau d’orella; / no exigiu
l’holocaust ni l’expiació. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en
cambio, me abriste el oído; / no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios; / entonces yo digo: «Aquí estoy». R.

Per això us dic: «Aquí em teniu: / com està escrit de mi en el llibre, / Déu meu, vull
fer la vostra voluntat, / guardo la vostra
llei al fons del cor». R.

«—Como está escrito en mi libro— / para
hacer tu voluntad. / Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». R.

Anuncio amb goig la salvació / davant el
poble en dia de gran festa. / No puc deixar
d’anunciar-la; / ho sabeu prou, Senyor. R.

He proclamado tu justicia / ante la gran
asamblea; / no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 1,1-3)

Comienzo de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (1Cor 1,1-3)

Pau, que per voler de Déu ha estat cridat
a ser apòstol de Jesucrist, i el seu germà
Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a
Corint, als santificats en Jesucrist, cridats
a ser-li consagrats, en unió amb tots els
qui pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre Senyor i el d’ells.
Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el
nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está
en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
A vosotros, gracia y paz de parte de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Lectura de l’Evangeli segons
sant Joan (Jn 1,29-34)
En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu l’anyell de Déu, que pren
damunt seu el pecat del món. És aquell de
qui jo deia: Després de mi ve un home que
m’ha passat davant, perquè, abans que jo,
ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig
venir a batejar amb aigua perquè ell es
manifestés a Israel».
Després Joan testificà: «He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es
posava damunt d’ell. Jo no sabia qui era,
però el qui m’envià a batejar amb aigua em digué: “Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa, és el qui
bateja amb l’Esperit Sant”. Jo ho he vist,
i dono testimoni que aquest és el Fill de
Déu.»

Lectura del santo Evangelio según
san Juan (Jn 1,29-34)
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de
mí viene un hombre que está por delante
de mí, porque existía antes que yo”. Yo no
lo conocía, pero he salido a bautizar con
agua, para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a
bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu
Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».

JORDI LATORRE, SDB

Director de l’ISCR Don Bosco
L’evangeli d’avui reprèn les paraules del Baptista que
ens havien guiat en el camí d’Advent. Aleshores era
una crida a la conversió, ara, de la mà de l’evangeli
de Joan, és un testimoniatge sobre la identitat messiànica de Jesús.
Joan és la veu que crida en el desert, però Jesús
és la Paraula eterna del Pare que s’ha fet un de nosaltres. Joan bateja amb aigua, però Jesús bateja
amb Esperit Sant. Joan no és el Messies, però Jesús sí
que és el Messies de Déu, l’Unigènit del Pare que ve a
aquest món per il·luminar amb la seva resplendor les
tenebres de la humanitat, i de la seva plenitud hem
rebut tots gràcia més gràcia. Jesucrist és l’Anyell de
Déu que lleva el pecat del món, ja que ell, en qui no
hi ha pecat, es va entregar per tots nosaltres, estimant-nos fins a l’extrem. I nosaltres volem viure una
vida tota lliurada a Déu i als germans, aliena al desamor i al pecat del món.
La Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres.
A quants la reben i l’acullen els ha concedit de ser
fills de Déu —ho recordàvem el dia de Nadal—. Jesús
és el qui ha rebut del Pare l’Esperit, és el portador de
l’Esperit, és el qui comunica l’Esperit als seus deixebles. Ja ho va dir Isaïes: «L’Esperit del Senyor reposa
sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat
a portar la Bona Nova als desvalguts» (Is 61,1). És el
que farà a partir d’ara i fins a la fi de l’any: diumenge
rere diumenge, l’evangelista Mateu, ens presentarà
Jesús anunciant la Bona Nova del Regne, amb paraules i amb obres.
També hem sentit les paraules d’Isaïes a la primera lectura, anunciant l’aparició d’un raig de llum per a
Jerusalem, la salvació de Déu il·luminarà els habitants
de Sió com una torxa encesa. De fet, Jesús clamarà: «Jo soc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida» (Jn 8,12). I el Baptista, home de fe, exclama: «Jo ho
he vist, i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu.»
Jesucrist és el Fill que, en el seu amor, ens fa fills
també a nosaltres. «Mireu quin amor ens ha donat
el Pare d’anomenar-nos fills de Déu, i ho som!» (1Jn
3,1). Ara en esperança i en adopció, quan es manifesti, llavors ho serem en realitat i en plenitud, perquè el
veurem tal com és. I si som fills, també hereus, i hereus de la glòria del Pare. Donem-ne gràcies a Déu!
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V I DA D I O C ESA N A

Notícies

Diumenge 19, a les 20 h. Confirmacions a Sant Feliu de Sabadell.
Dimarts 21, a les 10 h. Reunió de rectors i formadors de seminaris de Catalunya. / A les 12 h, reunió de delegats
de Pastoral Vocacional de Catalunya.
Dissabte 25. Participa a la Ultreia diocesana del Moviment de Cursets de
Cristiandat de la diòcesi de Calahorra-La Calzada i Logronyo, a la ciutat
de Logronyo.

Celebració de Nadal al Seminari. El
divendres 20 de desembre, Mons. Saiz
Meneses, acompanyat de Mons. Salvador Cristau, celebrà la Missa al Seminari diocesà de Sant Joan Baptista
(Valldoreix) i compartí el dinar nadalenc amb els seminaristes.

Visita Pastoral
Dimecres 22, a les 11 h. Missa estacional i de festa patronal a la parròquia
de Sant Vicenç de Mollet.
Diumenge 26, a les 10.30 h. Missa estacional i Visita Pastoral a la parròquia
de Sant Fost de Campsentelles.

bre, Mons. Saiz Meneses participà a
la Catedral de Tarragona en l’acte
d’imposició del pal·li a Mons. Joan Planellas, com a Arquebisbe metropolità i primat de les Espanyes.

Imposició del pal·li a l’Arquebisbe de
Tarragona. El dissabte 21 de desem-

Inici de ministeri a Sant Antoni de Pàdua de Sabadell. El diumenge 22 de
desembre, a les 12 h, Mons. Saiz Meneses presidí la celebració de l’Eucaristia a la parròquia de Sant Antoni
de Pàdua, en el barri de Can Rull de
Sabadell en l’inici de ministeri de Rector de Mn. Joan Josep Recasens. El
poble fidel omplí el temple i els feligresos de la parròquia i d’altres que
havia servit Mn. Recasens saludaren
el Sr. Bisbe i el Rector.

Agenda
Pregària per la Unitat dels Cristians:
—Divendres 17 de gener, a les 21 h.
Trobada de Pregària unida (pregària i compartir el sopar) a la parròquia del Carme de Terrassa.
—Dissabte 18 de gener, a les 18 h.
Pregària per la Unitat dels Cristians,
a la parròquia de Sant Josep de Sabadell.
—Dimecres 22, a les 20 h. Pregària
ecumènica a la parròquia de Santa Maria de Rubí.
—Dissabte 25 de gener, a les 17 h.
Pregària ecumènica presidida per
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, a la Catedral del Sant Esperit.
Jornada de la Vida Consagrada:
—Dissabte 1 de febrer, a les 20 h. A la
parròquia de la Sagrada Família
de Terrassa: pregària i concert a
càrrec del grup de religiosos Ain
Karem.
—Diumenge 2 de febrer, a les 17 h. En
el Centre Borja de Sant Cugat del
Vallès: trobada dels religiosos de la
diòcesi amb el Sr. Bisbe.

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES

REMAD MAR ADENTRO

Obispo de Terrassa

Nos trataron con una humanidad
poco corriente
Esta frase del libro de los Hechos
de los Apóstoles (Hechos 28,2) es
el lema escogido este año para
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que empezó el 18 de enero y concluirá el 25
de enero, fiesta de la Conversión de
san Pablo.
El texto hace referencia al cuarto
viaje de san Pablo, cuando es encarcelado y enviado a Roma en
barco para ser juzgado. Una fuerte
tempestad está a punto de acabar con la vida de los pasajeros
de la embarcación. Son momentos duros en los que se pone a
prueba la valentía, el coraje y la fe
de las personas. En medio de esta
situación Pablo se muestra confiado en el Señor y transmite paz
y serenidad. Sabe que su vida está en manos del Señor y confía en
la divina providencia. Finalmente
llega el naufragio, pero consiguen
salvarse llegando a la isla de Mal-

ta, donde son recibidos con una
gran hospitalidad por los habitantes del lugar. Es entonces cuando Pablo escribe estas palabras
de agradecimiento por la ayuda
recibida y el trato que tienen para con ellos, probablemente poco
corriente en aquella época.
A propósito de este texto bíblico,
la presente semana de oración
quiere poner en relieve de un modo especial el sentido de la hospitalidad como virtud necesaria en
el trabajo ecuménico. Por otra parte, se nos recuerda al mismo tiempo que tenemos que ser generosos y solidarios con aquellos que
pasan necesidad. Las dificultades
que sufrieron quienes se encontraban en aquel barco probablemente ayudaron a sentirse más
unidos para trabajar juntos en la
misma dirección y poder superar
de este modo aquella situación desastrosa que les llevaba a la muerte.

El personaje central en este texto es sin duda el apóstol san Pablo. Él confía siempre en la acción
poderosa de Dios y sostiene en la
esperanza a las demás personas.
El encuentro con Cristo en el camino de Damasco cambió su vida y le dio una orientación nueva
y definitiva. Su vida está marcada
por la experiencia espiritual intensa y profunda que transforma de
manera definitiva su existencia,
dejando de ser perseguidor de la
Iglesia y de la fe cristiana para llegar a ser un apóstol que proclama
al Señor Jesús que él ha podido
«ver» resucitado. Desde entonces
su vida está marcada por esta profunda confianza en la providencia
divina.
A partir de esta experiencia fontal, él inicia una etapa radicalmente nueva y definitiva en la que
se dedica a anunciar el Evangelio a los gentiles. Vive la verdadera
comunión con los demás apóstoles y se esfuerza en el anuncio de
la salvación a todos los pueblos.
No le faltarán dificultades en su

tarea, ni tampoco persecuciones.
Fundará un gran número de comunidades a lo largo del Mediterráneo y procurará mantenerlas
unidas y en comunión con el vínculo de la caridad. Su anuncio será siempre claro, firme y decidido,
con verdadera parresía, es decir,
con valentía, audacia y libertad,
con una profunda alegría que
brota de la gracia de Dios que le
ha liberado del pecado y le ha introducido en la vida de los hijos
de Dios.
En esta Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos pido
a Dios que nos conceda a todos,
por intercesión de san Pablo, el
don de rezar intensamente para
que su voluntad se haga realidad
en nosotros, nos ayude a avanzar en el diálogo ecuménico que
nos lleva a la Verdad y, finalmente, nos ayude a ser verdaderamente hospitalarios, solidarios y
cercanos con los más necesitados, mostrándoles una humanidad poco corriente pero que brota de la fe en el Dios único.
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