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Sabem qui era Zaqueu? Hem pensat algu
na vegada que també nosaltres som un  
«Zaqueu»? De fet, tots nosaltres ho som  
una mica encara que no ho sapiguem. El 
de l’evangeli d’avui era un home molt fi
cat en el món, era un cobrador d’impos
tos, un publicà, un pecador. Jesús va pas 
sar per la seva vida i la seva vida es va 
transformar i va canviar del tot. 

Des del principi, Déu ha passat i passa 
per la vida dels homes que ha creat. En el 
llibre del Gènesi es descriu com, després  
del primer pecat, Déu es passejava pel 
paradís. Déu no ha deixat mai el món 
que ha creat, no ens ha abandonat mai 
a pesar del nostre pecat. L’Escriptura ens 
diu que «Quan l’home i la dona van sentir  
els passos del Senyor Déu que es passe
java pel jardí a l’aire fresc de la tarda, es 
van amagar entremig dels arbres del 
jardí, perquè el Senyor Déu no els veiés» 
 (Gn 3,8).

Durant segles, a l’Antic Testament, Déu va  
estar sempre a prop del seu poble i els 
parlava. I a la fi, va venir Ell mateix fet ho 
me, amb una carn com la nostra per par 
larnos amb veu humana, per donar la 
seva vida i portarnos a la salvació. Ens 
ho recorda molt bé la carta als cristians 
hebreus: «En moltes ocasions i de moltes 
maneres, Déu antigament havia parlat  
als pares per boca dels profetes; però 
ara, en aquests dies, que són els definitius,  
ens ha parlat a nosaltres en la persona 
del Fill, per mitjà del qual ja havia creat el  
món» (Hb 1, 12).

I aquell Fill de Déu que va venir a la nostra  
terra, fet home, nascut de Maria Verge, i 
que va parlar amb veu humana, és el ma 
teix que va passar un dia per la vida de  
Zaqueu i és el mateix que ha passat tam 
bé per la nostra vida. 

La narració de l’evangeli d’avui ens diu que  
«un dia Jesús va entrar a Jericó, i un ho
me que es deia Zaqueu, cap de publicans  
i ric, intentava de veure qui era Jesús, pe 
rò la gentada li privava la vista perquè  
era petit d’estatura» (Lc 19,3). Volia veure  
Jesús, conèixer qui era Jesús. Al contrari  
que Eva i Adam, que s’amagaven de Déu, 
aquest home volia conèixer Jesús, el cer
cava, el buscava. 

«Llavors, per poderlo veure, corregué en 
davant i s’enfilà en un arbre al lloc on Je
sús havia de passar» (Lc 19,4).

I «quan Jesús arribà en aquell indret alçà 
els ulls i li digué: “Zaqueu, baixa de pressa,  
que avui m’he de quedar a casa teva”» 
(Lc 19,5). Quan llegim aquest text ens ad
mira el gest de Jesús i la resposta decidi
da i generosa de Zaqueu.

Sí, de fet cada un de nosaltres som tam
bé «Zaqueus». Perquè Jesús ha passat i 
continua passant també ara pels carrers  
de la nostra vida. Potser no el buscàvem  
gaire però Ell era allà i s’ha fixat en mi. M’ha 
mirat i m’ha dit: «Avui m’he de quedar a  
casa teva...»  

«Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot con
tent». L’alegria és el resultat de l’encon 
tre amb Jesús. Molts de nosaltres som 
cristians des de petits però no coneixem 
Jesús, no ens hem trobat mai personal
ment amb Ell. I potser no tenim veritable
ment desig de conèixerlo de debò. 

Aquell home va rebre també a casa seva  
els seus amics, cobradors d’impostos i  
pecadors com ell. Zaqueu, un pecador, 
com també Eva i Adam, com també nos  
altres. 

No sé si sempre l’hem buscat i l’hem rebut  
a Jesús de seguida i amb alegria. Però 
Ell sí que ens ha cridat pel nostre nom, i 
s’ha ofert per viure amb nosaltres. No sé 
tampoc si ens hem recordat dels ger
mans més pobres i necessitats, per con
vidarlos a estar també amb Jesús. No 
sé si hem compartit el que tenim amb 
els altres. Però, no ho dubteu, aquesta 
es l’alegria veritable de l’Evangeli, tro
barnos amb Jesús i anar amb Ell i amb 
els nostres germans pecadors com nos
altres. Perquè «el Fill de l’home ha vingut  
a buscar i a salvar allò que s’havia per
dut».

Un tal Zaqueu
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

CARLES CAHUANA

La Missa de TVE Catalunya ha fet 40 
anys. Des del 10 d’octubre de 1982, cada 
diumenge, a 2/4 d’11 del matí, les perso
nes ancianes, impedides, ingressades 
o malaltes que no tenen cap altra ma
nera de poder participar presencial
ment de l’Eucaristia a les esglésies o 
parròquies tenen la possibilitat de fer
ho a través d’aquest servei que ofereix  
RTVE. Des de gener de 2014, el celebrant 
de La Missa és Mn. Carles Cahuana, rec
tor de les parròquies de la Santíssima 
Trinitat i de la Mare de Déu de Gràcia de  
Sabadell.

40 anys de misses per TV té molt valor...
En una societat com la nostra, que so
vint es defineix poc religiosa, té molt de 
valor el fet que hi hagi la retransmissió 
d’una missa cada diumenge. I és que 
respon a una realitat que no sempre 
és visible: la de milers de persones que 
desitgen participar d’allò que és essen
cial de la nostra fe. Que la paraula de 
Jesucrist pugui arribar a moltes llars i, 
indirectament, a moltes més persones, 
és una gran oportunitat pastoral que 
hem d’agrair i cuidar.

Quina relació s’estableix amb un po-
ble virtual?
És un poble ben real! Un poble que no 
podem veure, però que hi és. Quan se 
celebra a la TV cal tenir present que 
darrere la càmera hi ha moltíssimes 
persones que escolten i que celebren 
l’Eucaristia. A més a més, el format te
levisiu ens fa sentir propers aquells que 
veiem a la pantalla; s’estableix una re
lació de confiança.

Per què tenen un valor especial les pa- 
raules que s’adrecen als teleespecta-
dors?
La gent valora molt que ens adrecem 
a ells de manera concreta i particular:  
saludar els ancians que estan a les re 
sidències, aquells ingressats pendents 
d’una operació, les famílies que han vis 
cut la mort d’una persona estimada... 
Són petits detalls que fan més fluida la 
comunicació i la predisposició a parti
cipar de la missa. 

Òscar Bardají i Martín

40 anys de  
La Missa de TVE

Arribat als vuitantaquatre anys, la 
salut va empitjorar. Les circumstàn
cies feien previsible el desenllaç. La 
germana mort anava fent forat en 
el seu cos i, amb plena consciència,  
va emprendre la darrera ruta amb 
enteresa i temprança, com sempre.  
Amb un món interior conreat amb 
múltiples lectures, pregàries, refle
xions personals i reunions de l’equip 
de matrimonis de la Mare de Déu 
que tant l’ajudà als seus membres a  
donar sentit a la vida, a estimar Déu 
i el proïsme. Fidel a Déu, amb el llibre  
dels Salms sempre propers. Va es
timar i es va sentir estimat perquè  
estimava la vida i les persones. La se 
va fe i les seves conviccions cristia
nes, el servir i estimar ignasià après 
a la Congregació Mariana, acaba da 
l’adolescència, havien guiat la se 
va vida. Era un home de fe profunda,  
arrelada i viscuda, i en aquest mo
ment cabdal de la seva vida, sabia 
on anava i qui l’esperava. «N’estic 
cert, tota la vida m’acompanyen / la  
teva bondat i el teu amor. / I viuré  
anys i més anys / a la casa del Se
nyor» (Sl 23,6).

Es va acomiadar lúcidament de la  
seva esposa i dels fills, amb els qui  
volgué mantenir una darrera con

Uns darrers precs
versa de comiat esperançat, mal
grat tot. A l’habitació, els quatre fills, 
casats i alhora amb fills, entorn el llit 
del pare, en un moment d’emoció 
profunda, atents a les seves parau
les, escoltaren unes peticions que 
eren lliçó de vida, acte de confiança.  
Amb veu cansada, però segura, els 
digué: «Ja veieu que estic arribant al 
final de la vida, no vull marxar sense 
fervos unes peticions: Confieu en 
Déu, com heu vist que la mare i jo 
hem confiat. “Ananies, Azaries i Mi
sael van confiar en Déu / i ell els sal
và de les flames” (1Ma 2,59). Tingueu 
cura de la mare, ara només us té a 
vosaltres. “Va cridar, doncs, el seu fill  
Tobies i, quan el tingué al costat li va  
dir: Quan jo mori, enterra’m com cal. 
Honra la teva mare. No l’abandonis  
mai mentre visqui. Que es pugui 
complaure en tot el que facis, no li  
donis cap disgust en res” (Tb 4,3).  
I una tercera: estimeuvos, mantin
gueuvos units i que hi hagi pau en
tre vosaltres. “Vosaltres us heu pu
rificat obeint la veritat i ara podeu 
practicar un amor fratern sense hi
pocresia. Estimeuvos els uns als al
tres intensament i amb un cor net” 
(1Pe 1,22)». El missatge era ben clar. 
Dos dies després, traspassà.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

El pueblo fiel de Dios

Encontrarse con el Papa siempre es  
motivo de gozo para los que recibe,  
y para él mismo, así lo manifestaba  
a principios de este mes a los parti
cipantes en el Congreso sobre «La 
santidad hoy» organizado por el Di
casterio de las Causas de los Santos:  
«Me alegra encontrarme con uste
des». Durante dos días, expertos del 
mundo teológico, científico, cultural  
y mediático, profundizaron y refle xio 
naron sobre la santidad canonizable  
y la santidad de cada día a la que 
todos estamos llamados. Al finalizar,  
el Santo Padre añadía doctrina y em 
puje para responder al Señor.

Sin dejar de mencionar la necesi
dad de descubrir la santidad de los 
«santos de la puerta de al lado» y 
de vivir una «santidad rica en buen 
humor», hablaba Francisco de los 

santos, «son perlas preciosas —afir 
maba—; están siempre vivos y son 
actuales, no pierden nunca valor, 
porque representan un fascinante  
comentario del Evangelio». Su vida 
es como un catecismo con imáge
nes, la ilustración de la Buena Noti
cia que Jesús ha traído a la humani 
dad, que Dios es nuestro Padre y ama  
a todos con amor inmenso y ternu
ra infinita.

Nos unimos a la oración que el Pa 
pa dirigía a María, Reina de todos los  
Santos, al pedir que las reflexiones 
del Congreso ayuden «a la Iglesia  
y a la sociedad a acoger los signos  
de santidad que el Señor no deja de  
suscitar». Que la respuesta del pue
blo fiel de Dios sea transparencia 
del amor y de la misericordia del 
Señor.

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

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

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral

Intencions del Sant Pare  
per al mes de novembre
Preguem perquè els infants que 
pateixen, els que viuen al carrer, 
les víctimes de les guerres i els 
orfes, puguin accedir a l’educa
ció i redescobrir l’afecte d’una 
família. 

31. K Dilluns (lit. hores: 3a setm.)  
[Fl 2,14 / Sl 130 / Lc 14,1214]. Sant  
Alfons (Alonso) Rodríguez, rel. je 
suï ta castellà, mort a Palma de 
Mallorca; sant Quintí, mr.; sant 
Volfgang, bisbe; santa Lucil·la, 
vg. i mr.

1.  Dimarts [Ap 7,24.914 / Sl 23 / 
1Jn 3,13 / Mt 5,112a].  Tots sants.

2. K Dimecres [Rm 14,79.1012 / Sl  
102 / Mt 25,3146]. Commemora
ció de tots els fidels difunts.

3. K Dijous [Fl 3,38 / Sl 104 / Lc 15,1 
10]. Sant Martí de Porres (15791639),  
rel. dominicà, de Lima. Sant Er
mengol (†1035), bisbe d’Urgell; 
sant Pere Almató, prev. domini
cà i mr. a Indoxina (1861), nat a 
Sant Feliu Sasserra (Lluçanès). Els  
innombrables màrtirs de Sara
gossa; santa Sílvia, mare de Gre 
gori el Gran; sant Malaquies (1094 
1148), bisbe d’Armagh.

4.  Divendres [Fl 3,174,1 / Sl 121 / Lc  
16,18]. Sant Carles Borromeu (1538 
1584), bisbe de Milà, card. Sants 
Vidal i Agrícola, mrs.; sant Fèlix de  
Valois, prev., cofund. Trinitaris 
(OSST, 1198); santa Modesta, vg.

5. K Dissabte [Fl 4,1019 / Sl 111 / Lc  
16,915]. Sant Zacaries i santa Eli
sabet (o Isabel), pares de Joan  
Baptista; sant Magne, bisbe; san 
ta Bertil·la, abadessa; santa Ànge 
la de la Creu, vg., fund. Germanes  
de la Creu a Sevilla; beata Maria  
Ràfols i Bruna, rel., fund. Germa
nes de la Caritat de Santa Anna  
(HCSA, 1825), nascuda al Molí d’en  
Rovira (Vilafranca del Penedès).

6. K † Diumenge vinent, XXXII de  
durant l’any (lit. hores: 4a setm.)  
[2Ma 7,12.914 / Sl 16 / 2Te 2,163,5 /  
Lc 20,2738 (o bé: Lc 20,3438)]. 
Sant Sever, bisbe de Barcelo 
na i mr. (633). Sant Pere Poveda i  
sant Innocenci de la Immacula
da, prevs., i companys, màrtirs. 
Sant Lleonard, anacoreta; beata 
Beatriu, vg.; bea 
ta Josepa Naval i 
Girbés, vg. seglar, 
d’Algemesí (Valèn
cia).
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COMENTARI

Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 11,2312,2)
Se nyor, el món tot sen cer davant vos tre és com un  
gra que tot just in clina la balança, com un es quitx 
de rosa da que cau a ter ra el matí.

Jus ta ment per què ho podeu tot us apiadeu de  
tot hom, i dis simuleu els pecats dels homes per què 
puguin penedirse. És que vós es timeu tot allò que 
exis teix i no abomineu res d’allò que heu creat,  
ja que no heu fet res sen se es timarho.

¿Com per sis tiria res si vós no ho vol gués siu? 
¿Què con tinuaria exis tint si no rebés la vos tra in
vi tació? I vós, Se nyor que es timeu la vida, tot ho 
pla nyeu, sabent que tot és vos tre, ja que el vos tre  
alè im mor tal és present a tots.

Per ai xò repreneu una mica els qui es desen ca  
minen i, ser vintvos d’allò mateix amb què han pe 
cat, els amones teu i els recor deu les seves cul pes, 
per què s’allu nyin del mal i creguin en vós, Se nyor.

Salm responsorial (144)
R.  Beneiré el vos tre nom per sem pre, Déu meu i rei  

meu.
Us exalçaré, Déu meu i rei meu, / be ne iré el vos tre 
nom per sem pre. / Us be ne iré dia rera dia, / lloaré  
per sem pre el vos tre nom. R.
El Se nyor és com pas siu i benig ne, / lent per al càs tig,  
gran en l’amor. / El Se nyor és bo per a tot hom, / es 
 tima en tra nyable ment tot el que ell ha creat. R.
Que us enal tei xin les vos tres criatures, / que us be 
 ne ei xin els fidels; / que proclamin la glòria del vos
tre Reg ne / i par lin de la vos tra potèn cia. R.
Totes les obres del Se nyor són fidels, / les seves  
obres són obres d’amor. / El Se nyor sos té els qui 
es tan a punt de caure, / els qui han en sopegat, ell  
els redreça. R.

Lectura de la segona car ta de sant Pau  
als cris tians de Tes salònica (2Te 1,112,2)
Ger mans, sem pre preguem per vos al tres, de ma
nant que el nos tre Déu us faci dig nes de la voca
ció cris tiana, i amb el seu poder dugui a ter me 
tots els bons propòsits i totes les obres que la fe us  
ins pira. Ai xí el nom de Jesús, el nos tre Se nyor, serà  
glorificat en vos al tres, i vos al tres en ell, per la grà
cia del nos tre Déu i de Jesucrist, el Se nyor.

Pel que fa a l’adveni ment de Jesucrist, el nos tre  
Se nyor, i la nos tra reunió amb ell, us preguem, ger  
mans, que no per deu el seny ni us alar meu, en ca 
ra que una suposa da revelació de l’Es perit o una 
dita o car ta que pas sés com si fos nos tra anun
cies  sin que el dia del Se nyor és im minent.

  Lectura de l’Evan geli segons sant Lluc  
(Lc 19,110)

En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un ho
me que es deia Zaqueu, cap de cobradors d’im
pos tos i ric, in ten tava de veure qui era Jesús, però 
la gen ta da li privava la vis ta per què era petit d’es
tatura. Llavors, per poderlo veure, cor regué en
da vant i s’en filà en un ar bre al lloc on Jesús havia 
de pas sar. Quan Jesús ar ribà en aquell in dret, al
çà els ulls i li digué: «Zaqueu, bai xa de pres sa, que 
avui m’he de quedar a casa teva». Zaqueu bai xà  
de seguida i el rebé tot con tent. Tothom qui ho veié  
criticava Jesús i comen tava el fet que s’hagués 
quedat a casa d’un pecador. Però Zaqueu es po
sà dret i digué al Se nyor: «Se nyor, ara mateix dono  
als pobres la mei tat dels meus béns, i a tots els 
qui he defraudat, els res tituei xo quatre vega des 
més». Jesús li digué: «Avui s’ha sal vat aques ta ca
sa, ja que aquest home tam bé és un fill d’Abra
ham. És que el Fill de l’home ha vin gut a bus car i a  
sal var allò que s’havia per dut».

Lectura del libro de la Sabiduría (Sab 11,2212,2)
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano  
en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre  
la tierra. 

Pero te compadeces de todos, porque todo lo 
puedes y pasas por alto los pecados de los hombres  
para que se arrepientan. Amas a todos los se
res y no aborreces nada de lo que hiciste; pues, 
si odiaras algo, no lo habrías creado. 

¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o  
¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieses llama
do? 

Pero tú eres indulgente con todas las cosas, por 
que son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu so 
plo incorruptible está en todas ellas. Por eso corri
ges poco a poco a los que caen, los reprendes y les  
recuerdas su pecado, para que, apartándose del 
mal, crean en ti, Señor.

Salmo responsorial (144)
R.  Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi  

rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nom
bre por siempre jamás. / Día tras día, te bendeci ré /  
y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.
El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la 
cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno con to 
dos, / es cariñoso con todas sus criaturas. R.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que  
te bendigan tus fieles. / Que proclamen la gloria  
de tu reinado, / que hablen de tus hazañas. R.
El Señor es fiel a sus palabras, / bondadoso en to 
das sus acciones. / El Señor sostiene a los que van  
a caer, / endereza a los que ya se doblan. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol  
san Pablo a los Tesalonicenses (2Tes 1,112,2)
Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, 
para que nuestro Dios os haga dignos de la voca 
ción y con su poder lleve a término todo propósito 
de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, 
el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado 
en vosotros y vosotros en él, según la gracia de  
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

A propósito de la venida de nuestro Señor Jesu
cristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, her 
manos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os  
alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta  
carta nuestra, como si el día del Señor estuviera  
encima.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 19,110)

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atrave 
sando la ciudad. En esto, un hombre llamado Za 
queo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién  
era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío,  
porque era pequeño de estatura. Corriendo más 
adelante, se subió a un sicomoro para verlo, por
que tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel  
sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa  
y baja, porque es necesario que hoy me quede en  
tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:  
«Ha entrado a hospedarse en casa de un peca
dor». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Se
ñor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; 
y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro 
veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación  
de esta casa, pues también este es hijo de Abra
hán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar  
y a salvar lo que estaba perdido».

DIUMENGE X X XI  DE DUR ANT L’ANY

Ens acostem a Jerusalem. El llarg camí de Ga
lilea a Jerusalem arriba al seu final. Jesús pas
sa per Jericó, una vila a la riba del Jordà, poc 
abans que el riu desemboqui a la mar Morta. 
Des d’allí fins a Jerusalem, a l’Oest, hi ha poc 
més de quaranta quilòmetres amb un desni 
vell de mil metres. Per això la Bíblia parla de 
«pujar a Jerusalem».

Lluc ens reporta el cas de Zaqueu, un ric pu 
blicà d’aquella contrada, que és presentat 
com a exemple de conversió, en la línia del 
publicà que s’adreça al temple per demanar  
perdó a Déu, com vèiem en la paràbola de l’E  
vangeli del diumenge passat.

Zaqueu es mostra encuriosit per veure Jesús.  
Jesús se n’adona i es convida a casa d’ell. Ja 
l’hem vist en altres ocasions compartint taula  
amb publicans i pecadors, fet que crida l’a
tenció de la gent i provoca les murmuracions 
com en el cas present.

Zaqueu el rep tot content a casa seva, i sor
prèn a tots els presents amb l’anunci que fa: 
se’n desprèn i reparteix entre els pobres la 
meitat dels seus béns, i a tots els qui ha defrau 
dat, els restitueix quatre vegades més. Zaqueu  
es mostra com una persona de cor net, capaç de  
compartir amb qui no té i de restituir allò que,  
potser involuntàriament, ha pres injustament.  
Allò que no va ser capaç de fer el jove ric (cf. Lc  
18,1823) que cercava complir els manaments, 
ho fa ara una persona pretesament pecadora.

És per això que mereix rebre l’elogi de Jesús:  
aquest home és també un fill d’Abraham, com 
el pobre Llàtzer, abandonat pel ric, però acollit  
al si d’Abraham (cf. Lc 16,22).

Aquest canvi en Zaqueu resulta extraordi
nari, perquè l’evangelista no ens parla de cap 
predicació de Jesús a Jericó, ni de cap recrimi 
nació a Zaqueu, sinó que aquest, de forma es
pontània, pren la iniciativa de canviar de vida.

Ja ho pot ben dir Jesús: avui s’ha salvat aques 
ta casa. I és que Zaqueu ha començat a compor 
tarse com Jesús espera dels seus deixe bles.

Jesús s’hostatja entre els pecadors (cf. Lc 5, 
29;15,2) perquè ha vingut a salvar allò que esta 
va perdut. Ha vingut a restablir la relació amb 
Déu i a implantar la solidaritat fraterna entre 
tots. Tant de bo que la salvació entri també a les  
nostres comunitats, i a les nostres cases!

« Avui s’ha salvat 
aquesta casa»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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les parròquies de la diòcesi (Vallès 
Oriental i Vallès Occidental) per a l’Es 
cola de Pregària presidida pel bisbe 
Salvador. Hi hagué pregària davant  
del Santíssim i, després, un sopar com 
partit. Fou l’inici de les Jornades. 

Dissabte 22. Al matí, al Centre Borja de  
Sant Cugat del Vallès, Mons. Josep Àn 
gel Saiz Meneses, Arquebisbe de Se
villa, parlà dels reptes de la postpan 
dèmia. Després es varen presentar les  
accions del Pla pastoral per a aquest 
curs. En una celebració presidida per 
Mons. Salvador Cristau es va fer en 
trega de les conclusions de l’etapa  
dio cesana del Sínode de Bisbes i la  

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Aquest diumenge 30, a les 12 h. Missa 
d’inici de ministeri de Mn. Francisco  
Fernández Atienza a la Parròquia de 
Sant Vicenç de Vallromanes.

Dimecres 2, a les 21 h. Jornada d’Eco
nomia pel Vallès Oriental a la Parrò
quia de Sant Esteve de Granollers.

Dijous 3, a les 12 h. Reunió arxiprestal 
de Sabadell Nord a la Parròquia del 
Sagrat Cor de Ca n’Oriac.

Dijous 3, a les 21 h. Jornada d’Econo
mia pel Vallès Occidental a la Parrò
quia de Sant Pere d’Octavià de Sant 
Cugat del Vallès.

Dissabte 5, a les 10 h. Trobada de pro 
fessors de la Fundació Escola i Vida 
a Can Xammar (L’Ametlla del Vallès).

Notícies
IX Trobada de Cant Gregorià. El diu
menge 9 d’octubre, Terrassa acollí la  
Trobada de grups de Cant Gregorià.  
Hi participaren grups de Barcelona,  

Montblanc, Vilafranca del Penedès, 
Sitges, Igualada i Terrassa. L’acte cen 
tral va ser un concert a la tarda a les  
Esglésies de Sant Pere. La Schola can- 
torum de Terrassa fou l’amfitriona.

Aplec del Remei a Palautordera. El 
dilluns 10 d’octubre, a Santa Maria de 
Palautordera, Mons. Cristau presidí 
l’Aplec de la Mare de Déu Remei, pa
trona de l’Arxiprestat del Montseny. 
Concelebraren els mossens de l’Arxi 
prestat.

X Jornades Transmet 
Divendres 21. La Catedral de Terras
sa acollí prop de 400 joves vinguts de  

Síntesi de la Conferència Episcopal 
Espanyola.

Diumenge 23. A la tarda, l’Església 
de Sant Esteve de Granollers acollí  
la cloenda de les Jornades. Hi hagué  
un memorial d’en Jaume Galobart, 
que fou delegat d’Apostolat seglar i 
impulsor de les Jornades; i un con
cert d’orgue a càrrec de Vicenç Pru 
nés i el Cor Aglepta a benefici de Cà
ritas Diocesana. 

Agenda
Sínode de Bisbes. A la pàgina web 
(www.bisbatdeterrassa.org) es po
den trobar i descarregar l’Aportació 
Diocesana a la fase preparatòria del 
Sínode de Bisbes i la Síntesi elabora
da per la Conferència Episcopal Es
panyola que es varen entregar a les 
X Jornades Transmet. 
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¿Sabemos quién era Zaqueo? ¿He
mos pensado alguna vez que tam
bién nosotros somos un «Zaqueo»? 
De hecho, todos lo somos un poco,  
aunque no lo sepamos. El del evange 
lio de hoy era un hombre muy meti 
do en el mundo, era un cobrador de  
impuestos, un publicano, un peca 
dor. Jesús pasó por su vida y su vida  
se transformó y cambió por completo.

Desde el principio, Dios ha pasado  
y pasa por la vida de los hombres 
que ha creado. En el libro del Géne 
sis se describe cómo, después del  
primer pecado, Dios se paseaba por  
el paraíso. Dios nunca ha dejado el  
mundo que ha creado, nunca nos  
ha abandonado a pesar de nuestro  
pecado. La Escritura nos dice que  
«Cuando el hombre y la mujer oye
ron los pasos del Señor Dios que se  
paseaba por el jardín al aire fresco de  
la tarde, se escondieron en medio  
de los árboles del jardín, para que 
el Señor Dios no les viera» (Gn 3,8).

Durante siglos, en el Antiguo Tes
tamento, Dios estuvo siempre cer
ca de su pueblo y les hablaba. Y al  
fin, vino Él mismo hecho hombre, 
con una carne como la nuestra pa 
ra hablarnos con voz humana, para  
dar su vida y llevarnos a la salva
ción. Nos lo recuerda muy bien la 
carta a los cristianos hebreos: «En 
muchas ocasiones y de muchas 
maneras, Dios antiguamente ha
bía hablado a los padres por bo 
ca de los profetas; pero ahora, en 
estos días, que son los definitivos, 
nos ha hablado a nosotros en la 
persona del Hijo, por medio del cual  
ya había creado el mundo» (Heb 1,  
12).

Y aquel Hijo de Dios que vino a 
nuestra tierra, hecho hombre, naci 
do de María Virgen y que habló con 
voz humana, es el mismo que pasó  
un día por la vida de Zaqueo, y es el  
mismo que ha pasado también por  
nuestras vidas.

La narración del evangelio de hoy  
nos dice que «un día Jesús entró en  
Jericó y un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, intentaba 
ver quién era Jesús, pero el gentío le  
privaba la vista porque era pequeño  
de estatura» (Lc 19,3). Quería ver a  
Jesús, conocer quién era Jesús. Al  
contrario que Eva y Adán, que se es 
condían de Dios, este hombre que 
ría conocer a Jesús, lo buscaba,  
«entonces, para poder verlo, corrió 
adelante y se encaramó a un árbol  
en el lugar por donde Jesús tenía 
que pasar» (Lc 19,4).

Y «cuando Jesús llegó a aquel lu 
gar levantó los ojos y le dijo: “Za
queo, baja deprisa, que hoy debo 
quedarme en tu casa”» (Lc 19,5). Al 
leer este texto nos admira el gesto  
de Jesús y la respuesta decidida y 
generosa de Zaqueo.

Sí, de hecho, cada uno de noso  
tros somos también unos «Zaqueos».  
Porque Jesús ha pasado y sigue  
pasando también ahora por las ca
lles de nuestra vida. Puede ser que 
no lo hayamos buscado mucho,  
pero Él estaba allí y se ha fijado en  
mí. Me ha mirado y me ha dicho: 
«Hoy tengo que quedarme en tu  
casa.»

«Zaqueo bajó enseguida y lo reci
bió contento». La alegría es el resul
tado del encuentro con Jesús. Mu
chos de nosotros somos cristianos  
desde pequeños, pero no conoce 
mos a Jesús, nunca nos hemos en
contrado personalmente con Él. Y 
puede ser que no tengamos verda 
deramente deseo de conocerlo de  
verdad.

Aquel hombre recibió también en  
su casa a sus amigos, cobradores  
de impuestos y pecadores como él.  
Zaqueo, un pecador, como también  
Eva y Adán, como también nosotros.

No sé si siempre le hemos bus
cado y hemos recibido a Jesús en
seguida y con alegría. Pero Él sí que 
nos ha llamado por nuestro nom
bre y se ha ofrecido a vivir con no
sotros. No sé tampoco si nos hemos 
acordado de los hermanos más  
pobres y necesitados, para invitar
les a estar también con Jesús. No sé 
si hemos compartido lo que tene 
mos con los demás. Pero no lo du
déis, ésta es la alegría verdadera del  
Evangelio, encontrarnos con Jesús e  
ir con Él y con nuestros hermanos pe 
cadores como nosotros. Porque «el 
Hijo del hombre ha venido a buscar  
y a salvar lo que se había perdido».

Un tal Zaqueo
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa
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