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Els homes, des de sempre, tenim l’orgull 
molt arrelat en els nostres cors. Aquest 
va ser el primer pecat: desobeir i voler  
ser com Déu. De vegades tan arrelat que  
no som capaços ni de veure’l i podem pas- 
sar així tota la vida sense adonar-nos-en.  
Per això Jesús insisteix tant en els evange-
lis en la imatge dels servents, dels criats,  

que en temps de Jesús ho eren per a tot 
el que disposessin els seus amos. 

L’evangeli d’avui ens ho recorda amb un 
exemple que posa el Senyor: «Suposem 
que algú de vosaltres té un esclau llau-
rant o pasturant el ramat. Quan ell torna 
del camp, li dieu mai que entri de seguida  

i segui a taula? No li dieu, més aviat, que 
prepari el sopar, que estigui a punt de ser- 
vir-vos mentre mengeu i beveu, i que  
ell menjarà i beurà després? I quan l’es- 
clau ha complert aquestes ordres, qui ho 
agraeix? Igualment vosaltres, quan hau-
reu complert tot allò que Déu us mana, 
digueu: “Som servents sense cap mèrit:  
no hem fet altra cosa que complir el nos- 
tre deure”» (Lc 17,7-10).

Servents inútils, sense cap mèrit. Igual-
ment nosaltres, aquesta és la lliçó del Mes-
tre, quan haurem complert tot allò que  
Déu ens mana. Jesús ens està dient que els  
seus deixebles som servents, com Ell ho és, 
i no ens podem atribuir per això cap mè- 
rit nostre. En un altre fragment de l’evan-
geli els va dir: «Ja sabeu que els gover-
nants de les nacions les dominen com si 
en fossin amos… però entre vosaltres no 
ha de ser pas així: qui vulgui ser important 
que es faci el vostre servidor, i qui vulgui  
ser el primer que es faci el vostre esclau; 
com el Fill de l’Home, que no ha vingut a  
ser servit sinó a servir i a donar la seva vi- 
da com a rescat per tothom» (Mt 20,24-28).

Això vol dir que els cristians som servidors,  
servidors de la Paraula de Déu, servidors de  
l’amor de Déu, de la seva vida, servidors 
els uns dels altres, portadors d’aquesta vi- 
da als germans. 

Aquest servei no té límits, no acabarà mai  
en aquest món. Perquè som servidors d’un  
amor que és infinit: «com el Fill de l’Home,  
que no ha vingut a ser servit sinó a servir, 
i a donar la seva vida com a rescat per 
tothom». I no té preu, no es pot comprar ni  
vendre, no es pot pagar. El nostre és un 
servei gratuït, perquè també ens ha dit 
que el que hem rebut gratis ho hem de do- 
nar gratis també. 

Així, quan ho fem, quan complim el nostre  
servei, quan hem fet el que Déu ens mana,  
no ens podem posar cap medalla. Ens ho 
creiem de debò això? Reconeguem que  
ens falta molta humilitat encara per arri-
bar a ser veritables servidors com Jesús. 

Servents inútils
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

AIDA ESPELT

La música és «vital» en la vida de l’Aida 
Espelt. De fet, considera que la bellesa 
«no només de la música, sinó de l’art, de  
la natura, de totes les coses, aquella  
bellesa que t’impacta, que t’arriba al 
cor, desperten en la persona quelcom  
que t’acosta directament al Senyor». 
Mare de família nombrosa —6 fills—, 
mestra i directora de cors, l’Aida fa 30 
anys que participa en les Trobades d’A-
nimadors de Cant per a la Litúrgia de 
Montserrat, ara com a directora d’algu- 
nes de les Trobades de cada estiu.

Què t’aporta la música i, en concret, 
el cant coral litúrgic?
Per a algú per a qui la música és vital, 
com és el meu cas, aquesta esdevé un  
canal privilegiat. L’Església és sàvia i 
la litúrgia està molt ben pensada. Si la 
música és bonica i ben feta, es fa del tot  
real aquella frase de sant Agustí de «qui  
canta prega dues vegades». La músi-
ca pot arribar a ser una provocació al 
cor. Això sí, depèn de la llibertat de ca-
dascú aprofundir en aquest desig i en 
aquesta provocació i veure qui l’ha po-
sat en el cor o quedar-se en el pla me-
rament estètic. 

Entrar en contacte amb Montserrat et 
va representar un procés de conver-
sió. Com el vas viure?
Jo era molt joveneta quan hi vaig anar 
per primera vegada: tenia justament 
15 anys. Em va impactar enormement, 
sobretot, la vida monàstica. Això, junta-
ment amb la bellesa de la pregària li-
túrgica, van fer que m’enamorés de la 
fe cristiana i s’encengués en mi el desig  
d’una vida vertadera i entregada.

Què tenia el P. Gregori Estrada, que et 
va arribar al cor?
El P. Gregori és segurament una de les  
persones que més he admirat. El vaig 
conèixer ja gran, però el recordo com un  
mestre: pacient, però ferm; savi, però 
capaç d’anar a trobar cada alumne al  
punt on estava. El recordo com a monjo,  
per com vivia i entenia l’obediència; pel 
seu recorregut com a músic, per tot el 
que sabia; però, sobretot, per la seva fe.

Òscar Bardají i Martín

La bellesa  
de la música Aquestes setmanes els centres d’es- 

plai, els agrupaments escoltes i els 
grups de lleure educatiu recuperen 
plenament la seva activitat. Un nou 
curs comença i aquests espais es-
devenen, altra vegada, una alterna- 
tiva important en l’educació en el 
lleure. Una alternativa consolidada,  
amb una tradició pròpia, una tradi-
ció que representa tot un estil edu-
catiu. Voldria ressaltar-ne dos punts.  
En primer lloc, que els centres d’es-
plai van omplir i omplen un buit en 
zones on els dèficits de serveis eren 
i són greus. La iniciativa social, la 
societat civil, lligada al voluntariat  
—parròquies, escoles, associacions  
de veïns, entitats diverses…— va do-
nar resposta a una necessitat del  
sector infantil i juvenil. En segon lloc, 
els centres d’esplai han estat i són un  
factor d’integració. Integració cultu-
ral perquè han permès a molts in-
fants i joves la formació i autofor-
mació, però també perquè els ha 
aplegat i els ha permès —a partir 
d’aquestes experiències— un arre-
lament a la realitat, generant sentit  
de pertinences.

L’acció educativa desenvolupada 
ha possibilitat treballar uns valors 
els quals no hem de renunciar mai: 
l’amistat, el compromís, el sentit  

Arrelats a la vida
de la gratuïtat, el servei generós, el 
gust de fer bé la pròpia feina fins al 
final, la capacitat de contemplar els  
horitzons que ens estimulen… Els cen- 
tres d’esplai de l’Església han pogut 
oferir, també, la descoberta o l’enfor- 
timent de la presència de Déu en el 
món, bategant ben viva, els ense-
nyaments de Jesús que són referèn- 
cia per donar sentit a la vida, l’amor 
al proïsme que ha d’esdevenir servei,  
la força de l’Esperit que ens mou en 
la veritat… «Jesús els tornà a adreçar  
la paraula. Els digué: Jo soc la llum 
del món. El qui em segueix no cami-
narà a les fosques, sinó que tindrà 
la llum de la vida» (Jn 8,12). Ens hi ju-
guem la veritable qualitat de la vida 
i, sovint, el sentit. Aquests valors bà-
sics s’han de fer presents, s’han de 
testimoniar. Cal fer-los abastables, 
creïbles, assumibles a partir de les 
situacions de cada dia, dels mèto-
des propis, del compromís indefugi-
ble d’uns educadors que els visquin 
compromesament. «M’ensenyaràs 
el camí que duu a la vida: joia i festa 
a desdir al teu davant» (Ac 2,28). En 
darrer terme, l’educació —i l’educa-
ció en el lleure, per tant— no val no-
més pel que ensenya sinó sobretot 
per la qualitat i profunditat de la vi-
da humana que configura.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Alabado seas, mi Señor

En la ermita de Montecasale, Apeni-
nos toscanos, encontramos un her-
moso mensaje de Alabanza al Señor.  
En este lugar, santificado por la pre-
sencia histórica de san Francisco, se  
inauguró en 1980 una estatua de  
bronce titulada «San Francisco Pa- 
trono de la Ecología»; la frase «Alaba - 
do sea mi Señor», completa el sentido.

Sobre un espolón de roca, un po-
co por encima de la ermita, el valle 
tiberino se abre espacioso a la vista 
del visitante, la imagen del santo allí 
situada, con la mirada y la postura  
orientada al cielo, invita a la alaban- 
za en plena armonía con el espíritu 
del Cántico de las Criaturas.

Francisco veía en la Creación la 
imagen reflejada del Creador. Como  
en un espejo contemplaba en cada  
ser el anhelo de amor y belleza que 

lo había originado. Todo lo que exis-
tía lo llevaba a alabar al Dios Todo-
poderoso, Padre amoroso que cui-
da de sus hijos. Exhortaba a todas 
las criaturas a alabar al Creador y a  
amarlo siempre. Toda realidad 
creada encendía en el alma del san- 
to la alabanza al Creador. 

El cántico del Magnificat nos une 
a Nuestra Señora en las alabanzas 
al Dios Altísimo. Con María vivamos 
la acción de gracias y el servicio  
humilde repetido por san Francis- 
co: «Alaben y bendigan a mi Señor y  
denle gracias y sírvanle con gran hu- 
mildad.»

«Señor Uno y Trino, comunidad pre- 
ciosa de amor infinito, enséñanos a 
contemplarte en la belleza del uni-
verso, donde todo nos habla de ti» 
(Laudato Si’). 

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
3. K Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Ga 1,6-12 / Sl 110 / Lc 10,25-37]. 
Sant Francesc de Borja (Gan-
dia, 1510 – Roma, 1572), prev. je-
suïta. Sant Gerard o Grau, abat; 
santa Maria-Josepa Rosselló, 
fund.

4.  Dimarts [Ga 1,13-24 / Sl 138 /  
Lc 10,38-42]. Sant Francesc d’As- 
sís (1182-1226), iniciador del fran- 
ciscanisme (OFM…), defensor 
dels llocs sants i patró dels eco- 
logistes, els veterinaris i els pes- 
sebristes. Sant Petroni, bisbe; 
santa Àurea, vg.

5.  Dimecres [Dt 8,7-18 / Sl: 1Cr 
29 / 2Co 5,17-21 / Mt 7,7-11]. Tém- 
pores d’acció de gràcies i de 
petició. Sant Froilà, bisbe de 
Lleó; sant Atilà, bisbe de Zamo-
ra; santa Caritina, vg.; santa 
Faustina Kowalska, vg. polone- 
sa, apòstol de la Divina Miseri-
còrdia.

6. K Dijous [Ga 3,1-5 / Sl: Lc 1 / Lc 
11,5-13]. Sant Bru (Colònia, 1035 -  
Squillace, 1101), prev., retirat al de- 
sert de Chartreuse, fund. Car-
toixans (Ocart). Sant Emili, mr.; 
santa Fe, vg. i mr.; santa Maria 
de les Cinc Llagues, vg. francis- 
cana.

7.  Divendres [Ga 3,7-14 / Sl 110 /  
Lc 11,15-26]. Mare de Déu del Ro- 
ser, commemoració de la victò- 
ria de Lepant (1571). Sant Marc, 
papa (romà, 336); sant Sergi, mr.;  
santa Julita, vg. i mr.

8. K Dissabte [Ga 3,22-29 / Sl 104 /  
Lc 11,27-28]. Sant Simeó el Just,  
profeta; sant Demetri, mr.; san-
ta Taïs, penitent.

9. K † Diumenge vinent, XXVIII 
de durant l’any (lit. hores: 4a 
setm.) [2Re 5,14-17 / Sl 97 / 2Tm 
2,8-13 / Lc 17,11-19]. Mare de Déu 
del Remei. Sant Dionís, primer  
bisbe de París, romà, i companys  
clergues, mrs. (s. III); sant Joan 
Leonardi (Lucca, 1541 - Roma, 
1609), prev., fund. Sant Abraham  
(s. XIX aC), patriarca, pare en la  
fe; sant Lluís Ber-
tran, prev. dominic,  
de València, missio- 
ner a Amèrica.
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COMENTARI

Lectura de la profecia d’Habacuc  
(Ha 1,2-3;2,2-4)

¿Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’es-
coltareu, cridaré: «Violència», i no em salva-
reu? ¿Per què deixeu que vegi aquestes cala-
mitats i contempli tantes penes? Tinc davant 
els ulls devastacions i violències; hi ha bara-
lles i s’aixequen discòrdies.
  El Senyor em respongué: «Escriu una visió, 
grava-la sobre tauletes d’argila, que es pu-
guin llegir corrents. És una visió per a un mo-
ment determinat, que aspira al seu terme, i no 
fallarà. Espera-la, si es retardava; segur que 
vindrà, no serà ajornada.
  L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur, 
però el just viurà perquè ha cregut.»

Salm responsorial (94)

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Se-
nyor: «No enduriu els vostres cors».

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, /  
aclamem la Roca que ens salva; / presentem- 
nos davant seu a lloar-lo, / aclamem-lo amb els  
nostres cants. R.

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, / ageno-
llem-nos davant el Senyor, que ens ha creat, /  
ell és el nostre Déu, / i nosaltres som el poble  
que ell pastura, / el ramat que ell mateix guia. R.

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: / «No 
enduriu els cors com a Meribà, / com el dia de  
Massà, en el desert, / quan van posar-me a 
prova els vostres pares, / i em temptaren, / tot i  
haver vist les meves obres». R.

Lectura de la segona carta de sant Pau  
a Timoteu (2Tm 1,6-8.13-14)

Estimat, et recomano que procuris revifar la 
flama del do de Déu que portes en virtut de 
la imposició de les meves mans. L’Esperit que 
Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de 
fermesa, d’amor i de seny. Per tant, no t’aver-
gonyeixis ni del testimoni que donà el nostre 
Senyor, ni de mi, que estic empresonat per ell; 
tot el que has de sofrir juntament amb l’obra 
de l’Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que 
Déu ens dona. Tingues com a norma la doc-
trina sana que has escoltat dels meus llavis, 
i viu en la fe i en l’amor de Jesucrist. El tresor 
que t’ha estat confiat és valuós. Guarda’l amb 
la força de l’Esperit Sant que viu en nosaltres.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 17,5-10)

En aquell temps, els apòstols digueren al Se-
nyor: «Doneu-nos més fe». El Senyor els contes- 
tà: «Només que tinguéssiu una fe menuda 
com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta  
morera: “Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar”,  
us obeiria.
  Suposem que algú de vosaltres té un esclau 
llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del  
camp, ¿li dieu mai que entri de seguida i segui 
a taula? ¿No li dieu, més aviat, que prepari el 
sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre  
mengeu i beveu, i que ell menjarà i beurà des- 
prés? I quan l’esclau ha complert aquestes 
ordres, ¿qui ho agraeix? Igualment vosaltres, 
quan haureu complert tot allò que Déu us ma- 
na, digueu: “Som servents sense cap mèrit: no  
hem fet altra cosa que complir el nostre deure”.»

Lectura de la profecía de Habacuc  
(Hab 1,2-3;2,2-4)

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que 
me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me sal- 
ves? ¿Por qué me haces ver crímenes y con-
templar opresiones? ¿Por qué pones ante mí 
destrucción y violencia, y surgen disputas y se  
alzan contiendas? 
  Me respondió el Señor: «Escribe la visión i grá- 
bala en tablillas, que se lea de corrido; pues la 
visión tiene un plazo, pero llegará a su término  
sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues 
llegará y no tardará. 
  Mira, el altanero no triunfará; pero el justo por  
su fe vivirá.

Salmo responsorial (94)

R.  Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No 
endurezcáis vuestro corazón».

Venid, aclamemos al Señor, / demos vítores a  
la Roca que nos salva; / entremos a su presen- 
cia dándole gracias, / aclamándolo con can-
tos. R.

Entrad, postrémonos por tierra, / bendiciendo  
al Señor, creador nuestro. / Porque él es nues-
tro Dios, / y nosotros su pueblo, / el rebaño que  
él guía. R.

Ojalá escuchéis hoy su voz: / «No endurezcáis 
el corazón como en Meribá, / como el día de 
Masá en el desierto; / cuando vuestros padres 
me pusieron a prueba / y me tentaron, aunque  
habían visto mis obras». R.

Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (2Tim 1,6-8.13-14)

Querido hermano: 
Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay  
en ti por la imposición de mis manos, pues Dios  
no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino  
de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues,  
no te avergüences del testimonio de nuestro 
Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma  
parte en los padecimientos por el Evangelio,  
según la fuerza de Dios. 
  Ten por modelo las palabras sanas que has 
oído de mí en la fe y el amor que tienen su fun- 
damento en Cristo Jesús. Vela por el precioso 
depósito con la ayuda del Espíritu Santo que 
habita en nosotros.

  Lectura del santo Evangelio según  
san Lucas (Lc 17,5-10)

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Se- 
ñor: 
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais  
fe como un granito de mostaza, diríais a esa 
morera: “Arráncate de raíz y plántate en el 
mar”, y os obedecería. 
  ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labran- 
do o pastoreando, le dice cuando vuelve del 
campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? 
¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cí- 
ñete y sírveme mientras como y bebo, y des-
pués comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis 
que estar agradecidos al criado porque ha he- 
cho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando 
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, 
decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho 
lo que teníamos que hacer”».

DIUMENGE X X VI I  DE DUR ANT L’ANY

L’Evangeli d’avui ens presenta dos ensenyaments en 
un mateix fragment, sota la forma de comparança,  
el primer, i de paràbola, el segon. D’una banda, el po- 
der de la fe i, d’altra banda, el reconeixement de la 
pròpia tasca com un servei humil.

Davant l’advertiment del Senyor contra els que són  
motiu d’escàndol per als germans de comunitat, i de  
la necessitat del perdó mutu «fins a set vegades al  
dia», en els versets precedents (cf. Lc 17,1-4), ara els 
apòstols demanen: «Doneu-nos més fe». I és que,  
sense una fe ben fonamentada, difícilment mena- 
rem una conducta prou íntegra ni serem capaços de  
perdonar indefallentment les ofenses alienes.

El terme «apòstols» amb què nosaltres habitual-
ment anomenem els dotze que acompanyaven Je-
sús sona estrany usat en l’Evangeli. El terme signifi ca 
«enviats» i pot referir-se tant als dotze com als altres  
setanta-dos enviats per Jesús a missionar i que for- 
marien entre tots el nucli de col·laboradors del Se- 
nyor. Potser l’evangelista pensa també en els primers  
missioners cristians enviats a missionar i fundar co-
munitats per les ciutats grecoromanes de les regions  
del Mediterrani oriental. En ells ens hi reconeixem  
també nosaltres, i amb ells demanem al Senyor que  
augmenti i enrobusteixi la nostra fe per viure i testi- 
moniar el seu Evangeli, amb les exigències que com- 
porta.

Jesús respon presentant el poder de la fe: fins i tot  
la fe més menuda és capaç de moure i plantar una fi- 
guera al bell mig del mar! La fe més petita ja és sufi-
cient per viure les exigències de l’Evangeli, si volem 
fer-ho i ens sabem en mans de Déu.

I aquí entra la paràbola amb què Jesús continua el 
seu ensenyament. En una època en què la servitud 
—esclaus i servents— era la condició de la majo ria 
de persones, mentre que solament una minoria eren 
lliures, i molt poques eren realment autònomes en 
l’àmbit social i econòmic, se sabia molt bé què era  
obeir i complir el propi deure. Esclaus i servents esta-
ven immersos en múltiples tasques pesants i feixu-
gues de sol a sol, sense cap reconeixement ni agraï - 
ment; només complien la seva obligació. Prou tenien  
en alliberar-se del càstig dels seus amos.

Viure la fe amb les seves exigències no constitueix  
cap mèrit, no és sinó el nostre deure, ja que la nostra 
vida és en mans de Déu. Ho podem resumir en dues 
paraules: creure i servir, tal com Jesús mateix va fer.

« Només que  
tinguéssiu fe»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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Missa d’inici de curs a les escoles 
parroquials. En aquest inici de curs 
cada una de les escoles diocesanes i  
parroquials comencen amb una ce- 
lebració de l’Eucaristia a les seves par- 
ròquies (Sant Cristòfol de Terrassa,  
Santíssima Trinitat de Sabadell, Sant 
Pere de Rubí i Sant Esteve de la Garri- 
ga) amb participació de famílies, pro- 
fessors, alumnes i personal no docent. 

Agenda
XXVI Jornades de formació  

i animació pastoral
La Delegació de Pobles i Comarques or- 
ganitza aquestes jornades amb el títol  
«Reptes de l’Esglé sia, ara i aquí», a la  
Parròquia de Sant Esteve de Grano llers  
a les 21.30 h, amb el següent temari:
•  Dilluns 3 d’octubre: «Sínode 2021- 

2023. Només bons propòsits o canvis 
reals», a càrrec de Cori Casanova,  
presidenta d’Acció Catòlica General  
de Barcelona.

•  Dimarts 4 d’octubre: «Present i futur  
de l’Església catalana», a càrrec de  
Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell.

•  Dimecres 5 d’octubre: «Patrimoni de  
l’Església. Immatriculacions: justícia  
o apropiació abusiva?», a càrrec de 
Mn. Antoni Matabosch, exdelegat 
d’Economia de Barcelona.

•  Dijous 5 d’octubre: «Aportació cristia- 
na a qüestions bioètiques: eutanà-
sia, cures pal·liatives, testament vi-
tal», a càrrec de la Gna. Margarida 

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Dissabte 1, a les 9.30 h. Missa amb mo-
tiu de la Trobada diocesana de ca- 
tequistes. / A les 13 h, el Seminari de  
Terrassa visita la Residència Sacer-
dotal Sant Josep Oriol. / A les 20 h, con- 
firmacions a Santa Perpètua de Mo-
goda.

Diumenge 2, a les 10 h. Missa a la Ca-
tedral amb motiu de la 50a Trobada 
de Pessebristes de Catalunya a Ter- 
rassa. / A les 17 h, Missa a la Basílica  
de Montserrat amb motiu de la Ro- 
meria de l’Arxiprestat de Terrassa. 

Dilluns 3 i dimarts 4. Reunió dels bis-
bes de la Tarraconense.

Dimecres 5, a les 19 h. Missa a l’esco-
la de les RR. Teatines de Parets amb 
motiu del 75è aniversari del centre.

Divendres 7, a les 10 h. Missa en el Mo- 
nestir de dominiques de Sant Domè-
nec de Sant Cugat del Vallès. / A les 
11 h, Consell Episcopal en el Bisbat.

Dissabte 8, a les 12 h. Missa a la Par-
ròquia del Santíssim Salvador de Sa- 
badell pel 10è aniversari de Casa Gua- 
dalupe. / A les 20 h, ordenació de dos 
diaques a la Catedral.

Diumenge 9, a les 11.30 h. Processó  
i Missa a la Parròquia de la Mare de 
Déu del Roser de Cerdanyola del Va-
llès.

Notícies

Inici de ministeri a Santa Maria de 
Montcada. El diumenge 18 de setem-
bre, Mons. Salvador Cristau va pre- 
sidir la Missa a Santa Maria de Mont-
cada i presentà Mn. Joan Ferrero com  
a nou rector de la parròquia. En acabar  
la celebració saludà els membres del  
Consell Pastoral i demés feligresos.

Confirmacions al Sagrat Cor de Sa - 
badell. El diumenge 18 de setembre, 
el bisbe Salvador va presidir la Missa  
a la Parròquia del Sagrat Cor de Saba- 
dell i confirmà 9 persones de la co-
munitat parroquial.

Missa d’inici de curs en el Seminari.  
El dimarts 20 de setembre, Mons. Cris- 
tau presidí la Missa d’inici de curs en 
el Seminari a Valldoreix. En aquest 
curs han entrat 4 seminaristes nous.

Bofarull, presidenta de l’Institut de 
Borja de Bioètica.

X Jornades Transmet
Els dies 21-23 d’octubre té lloc la 10a 
edició d’aquestes Jornades amb el tí- 
tol «La Nova Evangelització: transme-
tre avui esperança», i amb el següent  
programa:
•  Divendres 21 d’octubre: a la Catedral  

Escola de Pregària a les 20.30 h, pre- 
sidida pel bisbe Salvador amb el le-
ma «La pregària, font d’esperança».

•  Dissabte 22 d’octubre: en el Centre  
Borja de Sant Cugat del Vallès. Jor-
nada de formació:
— 10 h: Vídeo commemoratiu dels 10 

anys de les Jornades.
— 10.30 h: conferència «Jo faig noves  

totes les coses. El repte de la post- 
pandèmia», a càrrec de Mons. Josep  
Àngel Saiz, arquebisbe de Sevilla.

— 12.30 h: presentació de les accions  
del Pla Pastoral Diocesà per al curs  
2022-2023.

— 13 h: pregària d’acció de gràcies per  
la fase diocesana del Sínode i en-
trega del document amb les con-
clusions diocesanes.

— 14 h: dinar.
•  Diumenge 23 d’octubre: a Sant Es-

teve de Granollers, Memòria i record  
d’en Jaume Galobart a les 17 h i con- 
cert «El Cel és esperança», a càrrec 
d’en Vicenç Prunés i el Cor Aglepta.
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Los seres humanos, desde siempre,  
tenemos el orgullo muy arraigado  
en nuestros corazones. Éste fue el  
primer pecado, desobedecer y que- 
rer ser como Dios. A veces tan arrai- 
gado que no somos capaces ni de 
verlo, y podemos pasar toda la vida  
sin darnos cuenta. Por eso Jesús in-
siste tanto en los evangelios en la 
imagen de los siervos, de los cria-
dos, que en tiempos de Jesús lo 
eran para todo lo que dispusieran 
sus dueños.

El evangelio de hoy nos lo recuer- 
da con un ejemplo que pone el Se-
ñor: «Supongamos que alguien de 

vosotros tiene un esclavo labrando 
o apacentando al rebaño. Cuando 
él vuelve del campo, ¿le decís que  
entre enseguida y se siente a la me- 
sa? ¿No le decís, más bien, que pre-
pare la cena, que esté a punto de 
servirle mientras come y bebe, y 
que él comerá y beberá después? 
Y cuando el esclavo ha cumplido 
estas órdenes, ¿quién lo agradece?  
Igualmente vosotros, cuando ha-
béis cumplido todo lo que Dios os 
manda, decid: “Somos siervos sin  
mérito alguno: no hemos hecho 
otra cosa que cumplir nuestro de-
ber”» (Lc 17,7-10).

Siervos inútiles, sin ningún mérito. 
Igualmente, para nosotros ésta es 
la lección del Maestro cuando ha-
bremos cumplido todo lo que Dios 
nos manda. Jesús nos está dicien- 
do que sus discípulos somos siervos,  
que estamos llamados a servir, co-
mo Él. Y no podemos atribuirnos por  
ello ningún mérito nuestro. En otro 
fragmento del evangelio les dijo: 
«Ya sabéis que los gobernantes de 
las naciones las dominan como si 
fueran dueños… Pero entre vosotros  
no debe ser así: quien quiera ser im- 
portante que se haga su servidor,  
y quien quiera ser el primero que se  
haga su esclavo; como el Hijo del 
Hombre, que no ha venido a ser ser- 
vido sino a servir, y a dar su vida co- 
mo rescate por todos» (Mt 20,24-28).

Esto significa que los cristianos so- 
mos servidores, servidores de la Pa- 
labra de Dios, servidores del amor 
de Dios, de su vida, servidores los 

unos de los otros, portadores de esa  
vida a los hermanos.

Este servicio no tiene límites, no 
terminará nunca en este mundo. 
Porque somos servidores de un 
amor que es infinito: «como el Hijo 
del Hombre, que no ha venido a ser 
servido sino a servir, y a dar su vida 
como rescate por todos». Y no tie-
ne precio, no se puede comprar ni 
vender, no puede pagarse. Se tra-
ta de un servicio gratuito, porque 
también nos ha dicho que lo que  
hemos recibido gratis debemos 
darlo gratis también.

Así, cuando lo hacemos, cuando  
cumplimos nuestro servicio, cuan-
do hemos hecho lo que Dios nos 
manda, no podemos ponernos nin- 
guna medalla. Ahora yo me pregun- 
to, ¿Nos lo creemos de verdad? Reco- 
nozcamos, pues, que nos falta mucha  
humildad aún para llegar a ser 
verdaderos servidores como Jesús. 

Siervos inútiles
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa

Ordenació de diaques
El dissabte 8 d’octubre a les 20 h,  
a la Catedral, Mons. Salvador Cris- 
tau conferirà el sagrat orde del Dia- 
conat als candidats al diaconat 
permanent Luis Muntañola Sanz i  
Raúl Lerones Alarcón.


