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PROP DE VOSALTRES

Els joves i l’Aplec de l’Esperit

Una de les principals línies d’actuació de l’Es-
glésia és transmetre la fe rebuda; donar 
conèixer la persona, el missatge i l’obra de 

Jesús de Nazaret; és evangelitzar. Diferents verbs 
per designar la mateixa realitat comunicativa. I això 
obliga a tots els batejats. És una conseqüència 
clara i ineludible del seu compromís cristià. A títol 
personal i també com a part de la mateixa comu-
nitat cristiana que es presenta davant la societat 
com a dipositària del misteri de Crist.

«Quan l’Església convoca a la tasca evangelitza-
dora no fa més que indicar als cristians el verita-
ble dinamisme de la realització personal... Reco-
brem i fem créixer el fervor, la dolça i conforta dora 
alegria d’evangelitzar, inclús quan s’ha de sem-
brar entre llàgrimes...», llegim a l’Exhortació Apos-
tòlica L’alegria de l’Evangeli del papa Francesc, 
que recull les paraules d’una altra Exhortació del 
papa Pau VI (1975). Sempre apel·lant als dos ni-
vells, el personal i el comunitari, exigint la paraula 
i el testimoni de cada cristià i proposant l’alegria 
com a actitud bàsica d’actuació.

Els últims anys s’ha insistit molt en la gran preo-
cupació de transmetre la fe als nens, adolescents 
i joves. A totes les parròquies es proposen plans 
de formació, catequesi, trobades juvenils de lleu-
re, experiències d’oració i atenció a la celebració 
dels sagraments per als més joves de la comuni-
tat. Molts de vosaltres guardeu un bon record d’a-
questes experiències cristianes. Ara ens envaeix 
la perplexitat quan comprovem la minsa assistèn-
cia de joves a les nostres crides, i hem de superar 
la situació amb noves ofertes formatives, aptes per 

a cada edat, perquè coneguin millor Jesu crist i pu-
guin viure en l’Església el compromís que es deriva 
d’aquest coneixement.

Em sembla molt necessari i lloable l’intent de 
no renunciar mai a convocar els joves a participar 
en un itinerari de fe. Em sembla important dema-
nar la col·laboració de tots per renovar i ajudar en 
aquesta participació: pares, catequistes, profes-

sors, educadors de lleure, sacerdots i tots aquells 
que senten la necessitat d’inculcar els valors de 
l’Evangeli en la vida dels joves, d’humanitzar les 
seves relacions amb la fraternitat i el respecte a la 
dignitat personal. Que tornin a posar Jesucrist en 
el centre de la seves vides, com una llum que els 
guia sempre i en qualsevol circumstància.

Tot això us ho dic per anunciar un esdeveniment 
juvenil molt important: la celebració de l’APLEC DE 
L’ESPERIT, a la ciutat de Tortosa, en la Solemni-
tat de Pentecosta (19 i 20 de maig). A més a més 
de l’anunci, vull convidar molt especialment tots 
els joves a participar-hi, totes les famílies i comu -
nitats cristianes a afavorir l’assistència i tots els 
diocesans a pregar perquè aquesta festa sigui 
una trobada eclesial alegre i profunda. Que l’Es-
perit Sant transformi les seves vides per a un crei-
xement personal autèntic i un servei de caritat 
més ampli.

L’APLEC és una trobada que els bisbes de la Tar-
raconense convoquen des de l’any 1978, de forma 
periòdica, en una ciutat del nostre territori. Són molts 
anys d’experiència. El d’aquest any té un lema 
amb un fort impacte, «CRIST ÉS LA VIDA», que ens 
interpel·la i compromet a tots. A això s’hi afegeix la 
importància de situar la seva celebració en el marc 
de la preparació del pròxim Sínode de Bisbes que 
el papa Francesc ha convocat sobre els mateixos 
joves.

Sortiu de la comoditat. Us demano que partici-
peu, que ho faciliteu, que reseu.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Pregària de les Esglésies cristianes de Lleida 
per la unitat dels cristians

Hem celebrat amb goig l’acte central de la 
Setmana Ecumènica a Lleida. Ens ha aixo-
plugat la Parròquia de Sant Pau, que viu amb 

alegria aquests actes de Pregària Ecumènica. Ens 
hi hem aplegat cinc Esglésies cristianes, disposa-
des a donar el testimoni de Jesucrist, l’eix de les 
nostres vides.
  Amb els textos que aquest any han prepa-
rat un grup de treball de la Conferència d’Esglésies 
del Carib, que hem anat alternant amb la PA-
RAULA i cants, hem passat una hora recollits i 

units amb tots els cristians del món. Hem pregat 
amb les mateixes paraules i durant els mateixos 
dies.
  El lema d’aquest any ens parla de l’experiència 
que va fer el poble israelita després de sortir de 
l’esclavitud: l’acció salvadora de Déu vers la lliber-
tat. És tret del càntic de Moisès i Maria (Ex 15,1-
21) i diu: «La vostra dreta, Senyor, és forta i glo-
riosa.»
  Amb el cant del Parenostre, la pregària que ens 
uneix a tots amb el mateix Déu-Pare, vam pregar 

al Senyor, des del més profund del cor, que ens 
doni el do de la unitat.

Delegació d’Ecumenisme 
i Diàleg Interreligiós 
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CERCA DE VOSOTROS

Los jóvenes y 
l’Aplec de l’Esperit

Una de las principales líneas de actuación de 
la Iglesia es transmitir la fe recibida; es dar a 
conocer la persona, el mensaje y la obra de 

Jesús de Nazaret; es evangelizar. Distintos verbos 
para designar la misma realidad comunicativa. Y es-
to obliga a todos los bautizados. Es una consecuen-
cia clara e ineludible de su compromiso cristiano. A tí-
tulo personal y también como parte de la misma 
comunidad cristiana que se presenta ante la socie-
dad como depositaria del misterio de Cristo.

«Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangeliza-
dora, no hace más que indicar a los cristianos el ver-
dadero dinamismo de la realización personal… Re-
cobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y con-
fortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay 
que sembrar entre lágrimas», leemos en la Exhorta-
 ción Apostólica La alegría del Evangelio del papa 
Francisco, que recoge las palabras de otra Exhorta-
ción del papa Pablo VI (1975). Siempre apelando a 
los dos niveles, el personal y el comunitario, exigien-
do la palabra y el testimonio de cada cristiano y pro-
poniendo la alegría como actitud básica de actuación.

Mucho se ha insistido últimamente en la gran pre-
ocupación de transmitir la fe a los niños, adolescen-
tes y jóvenes. En todas las parroquias se proponen 
planes de formación, catequesis, encuentros juveni-
les de tiempo libre, experiencias de oración o aten-
ción a la celebración de los sacramentos para los 
más jóvenes de la comunidad. Muchos de vosotros 
guardáis un grato recuerdo de estas experiencias 
cristianas. Ahora nos invade la perplejidad al com-
probar la exigua asistencia de jóvenes a nuestras 
llamadas, y debemos superar la situación con nue-
vas ofertas formativas, acomodadas a cada edad, 
para que conozcan mejor a Jesucristo y puedan vivir 
en la Iglesia el compromiso que de ese conocimien-
to se deriva.

Me parece muy necesario y loable el intento de 
no renunciar nunca a convocar a los jóvenes a parti-
cipar en un itinerario de fe. Me parece importante pe-
dir la colaboración de todos para renovar y ayudar 
en dicha participación: padres, catequistas, profe-
sores, educadores de tiempo libre, sacerdotes y to-
dos aquellos que sientan la necesidad de inculcar 
los valores del Evangelio en la vida de los jóvenes, 
de humanizar sus relaciones con la fraternidad y 
el respeto a la dignidad. Que vuelvan a poner en el 
centro de sus vidas a Jesucristo, como una luz que 
les guía siempre y en cualquier circunstancia.

Todo esto os lo digo para anunciar un aconteci-
miento juvenil muy importante: la celebración de 
l’APLEC DE L’ESPERIT, en la ciudad de Tortosa, en la 
Solemnidad de Pentecostés (19 y 20 de mayo). Ade-
más del anuncio, quiero invitar muy encarecidamente 
a todos los jóvenes a participar; a todas las familias y 
comunidades cristianas a favorecer la asistencia 
y a todos los diocesanos a rezar para que esta fies-
ta sea un alegre y profundo encuentro eclesial. Que 
el Espíritu Santo transforme sus vidas para un creci-
miento personal más auténtico y un servicio de cari-
dad más amplio.

L’APLEC es un encuentro que los obispos de la 
Tarraconense convocan cada dos años en una ciu-
dad de nuestro territorio. Son dieciocho años de ex-
periencia. El de este año tiene un lema con un fuer-
te impacto, CRIST ÉS LA VIDA, que nos interpela y 
compromete a todos. Se añade a esto la importan-
cia de situar su celebración en el marco de la prepa-
ración del próximo Sínodo de Obispos que el papa 
Francisco ha convocado sobre los mismos jóvenes.

Salid de la comodidad. Os ruego que participéis, 
que lo favorezcáis, que recéis.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «No anem a 
Missa per donar quelcom 
a Déu, sinó per rebre d’Ell 
el que realment necessi-

tem» (15 de desembre).

@Pontifex: «Que el Senyor ens doni la 
saviesa de buscar allò que compta de 
debò i el coratge d’estimar, no amb pa-
raules sinó amb fets» (17 de desem-
bre).

@Pontifex: «Cada estranger 
que pica a la nostra porta és 
una oportunitat de trobada 
amb Jesucrist» (18 de desem-
bre).

@Pontifex: «Aneu a trobar Je-
sús, esteu-vos amb Ell en la pre-
gària, confieu tota la vostra exis-
tència al seu amor misericordiós» 
(20 de desembre).

El Col·legi Sagrada Família 
recorda la seva fundadora, 

Anna Maria Janer

Pelegrinatge del Bisbat de Lleida 
a Terra Santa 

Del 23 al 30 d’abril de 2018

E l Col·legi de la Sagrada Família va celebrar a 
la Parròquia del Carme, l’Eucaristia en honor 
a la beata Anna Maria Janer, fundadora d’a-

questa institució. Va ser presidida per Mn. Joan Ra-
mon Ezquerra i va comptar amb la participació de 
les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, la di-
recció, el professorat i l’alumnat d’ESO i Educació 
Primària del Col·legi.

La comunitat educativa va viure intensament la 
cerimònia, preparada curosament per l’equip de Pas-
toral amb imatges, cants, pregàries i ofrenes al·lu-
sives a la Mare fundadora, així com amb un mag-
nífic acompanyament musical per part d’un bon 
grup d’alumnes i professors. El director, Julián de 
la Fuente, va glossar la figura de la patrona del Col-
legi com un model per a tots, destacant l’heroïcitat 
de la seva vida i la mort en olor de santedat, l’11 de 
gener de 1885.

Mn. Joan Ramon va recordar que celebrem la mort 
de la beata Anna Maria Janer perquè és el dia de la 

— Dia 23. Lleida - Barcelona - Tel-Aviv
— Dia 24. Tel-Aviv - Nazareth - Tiberíades
— Dia 25. Tiberíades - Cafarnaüm - Tiberíades
— Dia 26. Tiberíades - Canà - Tabor - Tiberíades
— Dia 27. Tiberíades - Mar Morta - Jerusalem
— Dia 28. Jerusalem 
— Dia 29. Jerusalem - Betlem - Jerusalem
— Dia 30. Jerusalem - Barcelona - Lleida 

• PREU PER PERSONA: 1.775 E. Suplement ha-
bitació individual: 490 E

• El preu inclou: Autocar Lleida - Aeroport de Bar-
celona - Lleida. Vols Barcelona - Israel - Barcelona 
(inclou les taxes d’aeroport). Trasllats d’entrada i 
sortida. 7 nits d’allotjament amb mitja pensió en ho-
tels de 4*. 6 dies d’excursió amb autobús de luxe 

seva entrada al cel, el seu naixement a la vida. La 
Gna. Susanna Cano, titular del Centre, va agrair a to-
ta la comunitat educativa fer possible que «Estimar- 
te i servir-te sempre i en tot» sigui l’estil educatiu 
que dona identitat al Col·legi. La jornada festiva va 
continuar al Col·legi, amb una xocolatada i activi-
tats de cloenda de la «Setmana Janer».

amb aire condicionat i Wi-Fi. 6 dies amb guia llicen-
ciat de parla hispana. 6 dinars en ruta.

• Entrades als punts turístics segons es detalla 
a l’itinerari. Assegurança de viatge i cancel·lació.

• El preu NO inclou: begudes durant els àpats 
i en general.

• Inscripcions al Bisbat (tel. 973 268 628 o a 
Mn. Ezquerra tel. 679 976 173).

• En el moment de la inscripció: aportar fotocòpia 
del DNI, telèfon, adreça i resguard d’haver fet un pri-
mer ingrés de 500 E al compte ES78-2100-0203-
7101-0346-7860 de la ”Caixa”.

Els interessats en el pelegrinatge, digueu-ho 
abans del 24 de febrer.

VIATGES KARIBA - tel. 973 770 223
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 18 de febrer. Primer diumen-
ge de Quaresma:
— A les 12 h, Eucaristia a la Catedral pre-

sidida pel bisbe Salvador.
◗  Dimecres, 21 de febrer:

— A les 21 h, Docat, organitzat per la 
Pastoral de Joves a l’Acadèmia Ma-
riana.

◗  Dissabte, 24 de febrer:
— A les 9.15 h, Formació en la U.P. El Pi-

lar-Santa Maria Magdalena.
◗  Diumenge, 25 de febrer:

— A les 12 h, Eucaristia a la Catedral pre-
sidida pel bisbe Salvador.

— Trobada anual de la Renovació Caris-
màtica Catòlica, a la Balmesiana (c/ 
Duran i Bas 9, Barcelona). Predicador: 
Mons. Joan-Enric Vives. Info: Ricard - 
tel. 618 293 992 i www.renovacio.cat

   

19.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18 / Mt 25,31-
46]. Sant Gabí, prev. i mr. (296); sant 
Conrad de Piacenza, ermità; sant Jor-
di, monjo; beat Àlvar de Còrdova, 
prev. dominicà; beata Elisabet Pice-
nardi, vg. servita.

20.  Dimarts [Is 55,10-11 / Sl 
33 / Mt 6,7-15]. Sants Nemesi i Pota-
mi, mrs.; St. Eleuteri (s. V), bisbe; Sta. 
Amada, rel.; beat Maurici Proe ta, 
agustinià, de Castelló d’Empúries; sants 
Francesc i Jacinta Marto (Fàtima).

21.  Dimecres [Jn 3,1-10 / Sl 
50 / Lc 11,29-32]. Sant Pere Damià 

(1007-1072), bisbe d’Òstia i doctor 
de l’Església, cardenal; sant Claudi, 
mr.; sant Dositeu, monjo. 

22.  Dijous [1Pe 5,1-4 / Sl 22 / 
Mt 16,13-19]. Càtedra de Sant Pe-
re, apòstol, celebrada a Roma des 
del s. IV; santa Margarida de Corto -
na, religiosa; santa Elionor o Leonor, 
reina d’Anglaterra.

23.  Divendres [Ez 18,21-28 / 
Sl 129 / Mt 5,20-26]. Sant Policarp, 
bisbe d’Esmirna i mr. (s. II), deixe -
ble dels apòstols; santa Marta d’As-
torga, vg. i mr.; beata Rafaela d’I bar-
ra, mare de família, de Bilbao.

24.  Dissabte [Dt 26,16-19 / 
Sl 118 / Mt 5,43-48]. Sant Modest 
(s. V), bisbe de Trèveris; sant Sergi, 
monjo i mr. (304); santa Primitiva, 
vg.; sant Edilbert, laic; beata Jose-
pa Naval i Girbés, vg. seglar, d’Alge-
mesí.

25.  Diumenge vinent, II de Qua-
resma (lit. hores: 2a setm.) [Gn 22,
1-2.9a.10-13.15-18 / Sl 115 / Rm 
8,31b-34 / Mc 9,2-10]. Sant Cesari 
(s. IV), metge, germà de Gregori Na-
cianzè; sant Valeri (†695), ermità 
d’Astorga; beat Sebastià d’Aparicio, 
rel.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Els Tres Tombs a Lleida Els Tres Tombs a Lleida
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Festa de Sant Antoni a Alcarràs Festa de Sant Antoni a Castelldans

LES RAONS DE CREURE

Una religió 
dels sentits

La fe, com a relació interperso-
nal amb el Crist, no té com a 
objectiu introduir més amar-

gors, sinó alliberar-nos d’elles, o bé 
donar-nos el coratge i l’audàcia per 
afrontar-les amb dignitat. 

L’educació de la fe que molts han 
rebut ha estat molt negativa. L’ob-
sessió pel pecat ha fet oblidar la 
bellesa d’un cor pur, obert a l’espe-
rança, el desig d’assegurar una bo-
na mort, ha fet que es deixés de 
banda el bo, el bell, el diví que hi ha 
en la vida. També la moral de prohi -
bicions ha impedit descobrir els ho-
ritzons meravellosos que es poden 
trobar en les pàgines de l’Evangeli. 

La dimensió festiva a l’existència 
cristiana, la cara alegra del cristia-
nisme ha quedat, massa sovint, ta-
pada, eclipsada darrera la dimen-
sió tràgica, sofrent del Crist penjat a 
la creu. I, no obstant això, l’alegria 
que neix de la relació amb el Crist és 
tan gran que no hi cap en el cor hu-
mà. 

Hi ha una dura crosta de prejudi-
cis que oculten Déu, que l’emmet-
zinen. La psicosi de la justícia de 
Déu ha deixat, massa sovint, a la 
penombra la bondat i generosa mu-
nificència del Déu-Pare que omple 
el món de coses bones i agradables 
perquè els desencants ineludibles 
no ens fessin perdre el goig de la vi-
da present i la veritat enlluernado-
ra de la seva presència. 

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONSFestivitat de Sant Antoni Abad 
al Bisbat de Lleida

La majoria de poblacions del nos-
tre Bisbat van celebrar la Festivi-
tat de Sant Antoni, una tradició 

que es manté ben viva i que congre-
ga persones de totes les edats. En 
són un exemple les poblacions de 
Lleida, Alcarràs, Castelldans, Bella-
guarda, Bovera, la Granadella, Jun-
cosa, els Torms i Sarroca.

El bisbe Salvador va presidir la mis-
sa a l’església de la Puríssima Sang, 
el 17 de gener, en el marc dels actes 
organitzats per l’Associació Cultural 
i Recreativa «Els Pagesos». Així ma-
teix, el dissabte 20 es van portar a 
terme els tradicionals Tres Tombs 
pels carrers de la ciutat. Altres pobla-
cions es vesteixen de gala per cele-

brar la festivitat del patró dels ani-
mals, donat que celebren la seva 
Festa Major. Aquest va ser el cas d’Al-
carràs i Sarroca. 

La benedicció dels animals i de 
pans o coques va ser un dels actes 
més esperats. A Castelldans, la fa-
mília Farré-Rebull, de «Cal Curcó», 
va renovar amb fidelitat un antic vot 
o prometença familiar al sant durant 
la missa, en agraïment per la seva 
intercessió. Després es va repartir 
la coca beneïda entre els presents. 
Per una altra part, els infants de Be-
llaguarda, Bovera, la Granadella, 
Juncosa, els Torms i Sarroca van co-
nèixer vida i iconografia de sant An-
toni.
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◗  Lectura del llibre del Gènesi (Gn 9,8-15)

Déu digué a Noè i als seus fills: «Jo faig la meva 
aliança amb vosaltres, amb els vostres descen-
dents i amb tots els éssers animats que hi ha amb 
vosaltres, els ocells, el bestiar i tots els animals do-
mèstics i feréstecs que han sortit de l’arca. Jo faig 
amb vosaltres aquesta aliança meva: La vida no 
serà mai més exterminada per l’aigua del diluvi, 
no hi haurà mai més cap diluvi que devasti la ter-
ra.» Déu digué: «El signe d’aliança que poso entre 
jo i vosaltres i tots els éssers animats que hi ha 
amb vosaltres per totes les generacions és aquest: 
posaré el meu arc en els núvols com a signe de la 
meva aliança entre jo i la terra. Quan cobriré la ter-
ra de nuvolades i apareixerà l’arc entre els núvols, 
em recordaré de l’aliança que hi ha entre jo i vosal-
tres i tots els éssers animats; l’aigua no formarà més 
un diluvi que faci desaparèixer tot rastre de vida».

◗  Salm responsorial (24)

R.  Tot el vostre obrar, Senyor, és fruit d’amor fidel 
per als qui guarden la vostra aliança. 

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / que 
aprengui els vostres camins. / Encamineu-me en 
la vostra veritat, / instruïu-me, perquè vós sou el 
Déu que em salveu. R.

Recordeu-vos, Senyor, / de la vostra pietat i de l’a-
mor que heu guardat des de sempre. / compa-
diu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon ca-
mí als pecadors. / Encamina els humils amb la se-
va justícia, / els ensenya el seu camí. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pere 
(1Pe 3,18-22)

Estimats: Crist morí una vegada per raó dels pe-
cats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-
nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l’Es -
perit fou retornat a la vida. Per això anà a dur la 
seva proclama als esperits empresonats, que 
s’havien resistit a creure en temps de Noè, quan la 
paciència de Déu esperava, mentre preparaven 
l’arca. 
  En aquella arca se salvaren a través de l’aigua 
unes poques persones, vuit en total, i l’aigua pre-
figurava el baptisme que ara us salva, i que no 
consisteix a deixar net el cos, sinó a demanar a 
Déu una consciència bona gràcies a la resurrec-
ció de Jesucrist, que se n’anà al cel, va rebre la 
submissió de les potestats i dels estols angèlics 
i està a la dreta de Déu.

◗  Lectura de l’evangeli segons 
sant Marc (Mc 1,12-15)

En aquell temps, l’Esperit empenyé Jesús cap al 
desert, on passà quaranta dies temptat per Sata-
nàs. Vivia entre els animals feréstecs i l’alimenta-
ven els àngels. Després d’haver estat empreso-
nat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant 
la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el 
regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en 
la bona nova.»

◗  Lectura del libro del Génesis (Gn 9,8-15)

Dios dijo a Noé y a sus hijos: 
«Yo establezco mi alianza con vosotros y con vues-
tros descendientes, con todos los animales que 
os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos 
los que salieron del arca y ahora viven en la tie-
rra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: 
el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni 
habrá otro diluvio que devaste la tierra». 
  Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza 
que establezco con vosotros y con todo lo que vive 
con vosotros, para todas las generaciones: pon-
dré mi arco en el cielo, como señal de mi alian-
za con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la 
tierra, aparecerá en las nubes el arco y recorda-
ré mi alianza con vosotros y con todos los anima-
les, y el diluvio no volverá a destruir a los vivien-
tes». 

◗  Salmo responsorial (24)

R.  Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 
para los que guardan tu alianza. 

Señor enséñame tus caminos, / instrúyeme en tus 
sendas: / haz que camine con lealtad; / enséñame, 
porque tú eres mi Dios y Salvador. R. 

Recuerda, Señor, / que tu ternura y tu misericor-
dia son eternas; / acuérdate de mí con miseri-
cordia, por tu bondad, Señor. R. 

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el cami-
no a los pecadores; / hace caminar a los humil-
des con rectitud, / enseña su camino a los hu-
mildes. R. 

◗  Lectura de la primera carta de san Pedro 
(1Pe 3,18-22)

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de 
una vez para siempre, por los pecados, el justo 
por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto 
en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el es-
píritu fue a predicar incluso a los espíritus en pri-
sión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando 
la paciencia de Dios aguardaba, en los días de 
Noé, a que se construyera el arca, para que unos 
pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por 
medio del agua. Aquello era también un símbolo 
del bautismo que actualmente os está salvando, 
que no es purificación de una mancha física, si-
no petición a Dios de una buena conciencia, por 
la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, 
está sentado a la derecha de Dios y tiene a su dis-
posición ángeles, potestades y poderes. 

◗  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 1,12-15)

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, sien-
do tentado por Satanás; vivía con las fieras y los 
ángeles lo servían. Después de que Juan fue en-
tre gado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiem-
po y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed 
en el Evangelio».

Diumenge I de Quaresma (B)

E l relat del Diluvi s’estructura concèntri-
cament: A) promesa divina de no tornar 
a maleir la terra per culpa dels homes; 

B) Benedicció divina amb l’encàrrec original 
«Sigueu fecunds, ompliu la terra»; C) senyo-
riu de Déu sobre la vida (=sang); B’) encàr-
rec repetit «Sigueu fecunds, ompliu la terra»; 
A’) Promesa divina de què les aigües del di-
luvi no tornaran mai més a exterminar ningú. 

El senyal d’aquesta nova Aliança és l’arc 
de sant Martí que el Senyor posarà en els nú-
vols. 

La secció 3,18-4,6 de 1Pe fonamenta la 
confiança que ha de mantenir un cristià per-
seguit: la força ve de Crist que morí una ve-
gada per raó dels pecats. Tot i que la notícia 
és que el seu cos va ser mort però per l’Es-
perit fou retornat a la vida. 

La temptació és experiència de tothom i 
sempre; és cruïlla on decidim quin camí triar 
i vers quina meta caminar; és «prova» amb 
què Déu comprova l’autenticitat de l’amor 
que li prometem. 

Recorda’t del camí que el Senyor t’ha fet 
fer pel desert des de fa 40 anys per provar-te 
i veure si observaries o no els seus mana-
ments (Dt 8,2).

El Temptador (Satanàs és el «fiscal acusa-
dor» en un Judici) sí vol fer-nos caure en el 
pecat. 

En aquest sentit Déu no tempta ningú (Jm 
1,13).

Mc no precisa les temptacions de Jesús. 
En el fons la seva temptació és la que tra-
vessa tota la seva vida i reapareix al Gòlgota: 
Salva’t tu mateix i baixa de la creu! (Mc 15,
30s). La temptació d’un messianisme sense 
Creu.

Jesús no es diferencia en no ser temptat si-
nó en vèncer la temptació. Ha estat provat 
en tot encara que sense pecar (He 4,15). 

Jesús comença a predicar dient: Convertiu- 
vos i creieu en la Bona Nova. Segueix la línia pro-
fètica del Baptista però afegint la motiva ció. 

Més que dues exhortacions paral·leles, la 
2a és motiu i força per a la 1a. 

Per què hem de convertir-nos? Per poder 
acollir de debò l’Evangeli i aconseguir així el 
tresor amagat del Regne del cel (Mt 13,44). 

En definitiva: Convertim-nos, que val la pe-
na.

Mn. José Luis Arín

No permeteu 
que caiguem 
a la temptació

COMENTARI


