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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

El pare Ramon Ribas explica la seva experiència 
missionera a la parròquia del Carme

E l pare jesuïta Ramon Ribas Boi-
xeda va impartir el passat 22 
d’octubre, als locals de la par-

ròquia del Carme, una conferència 
sobre la seva experiència al Txad. 
Va ser amb motiu de la Jornada del 
Domund, destinada a donar a co-
nèixer la tasca dels missioners i 
recaptar fons per poder seguir des-
envolupant la seva tasca. Era un ac-
te especialment dirigit als infants 
per explicar-los què fan els missio-
ners.

El pare Ramon que va viure més de 
30 anys al Txad va apropar la Missió 

ad gentes als infants i joves de la 
parròquia, una cinquantena, i va cen-
trar la seva exposició en com els 
nens i les nenes poden ajudar els in-
fants d’altres països, i també poden 
ser missioners explicant el missatge 
de Jesús.

La Delegació de Missions, organit-
zadora de la xerrada, agraeix la re-
buda i l’acollida per part del rector, el 
vicari i les catequistes. Des de la par-
ròquia també van quedar molt con-
tents amb l’explicació del pare jesuïta 
i esperen poder continuar col·laborant 
amb la delegació. 

Setmana de la Bíblia
Benvolguts diocesans:

A lguna vegada he dit que acostumo 
a reunir-me amb els adolescents i 
els joves que es preparen per rebre 

el sagrament de la Confirmació. En general 
em resulta una experiència gratificant, en-
cara que em deixa una mica desconsolat 
quan comprovo el seu desconeixement i/o 
poca lectura dels textos bíblics. Se’m plan-
teja una pregunta: els bisbes, sacerdots o 
catequistes no sabem transmetre el gust i 
la proximitat per la Bíblia? Suposo que els 
pares i la família en general també us feu pregun-
tes semblants. No pretenc senyalar culpabilitats ni 
accentuar els desajustaments que es produeixen 
en l’anomenada educació integral dels nous mem-
bres. Però crec que resulta procedent reflexionar 
de forma constant sobre la transmissió dels valors, 
de la pròpia cosmovisió i de la mateixa fe que les 
famílies professen i de la qual n’estan satisfetes.

També els estudiosos de la Bíblia van intentar 
respondre a aquesta inquietant pregunta. Ells ma-
teixos, agrupats a l’Associació Bíblica de Catalunya, 
ja fa tres anys van proposar als bisbes de les nostres 
diòcesis l’ampliació del radi d’acció, perquè més 
gent conegués i li agradés la lectura dels textos bí-
blics. Reconeixen que sempre troben persones in-
teressades en l’estudi de la Sagrada Escriptura, 
i expliquen com aconsegueixen interessar els alum-
nes, a través de paraules, frases, passatges i contin-

guts bíblics en les aules de la Facultat. Però volen 
anar més enllà. Pretenen generalitzar la lectura de 
la Bíblia, i l’oració consegüent, entre el poble cris-
tià. Normalitzar entre les famílies catòliques la pro-
ximitat al llibre sagrat.

I es va forjar així una resposta relativament sen-
zilla de portar a terme. La iniciativa va començar fa 
dos anys, va ser acceptada pels bisbes i recollida 
amb interès pels responsables de les parròquies 
i de les comunitats. Consistia, i ho repeteixen aquest 
any, en proposar una setmana de la Bíblia per a to-
tes les diòcesis i per a totes les parròquies, al vol-
tant del primer diumenge d’Advent. Les accions con-
cretes, en aquest sentit, es deixen al bon criteri 
dels rectors i col·laboradors de les parròquies, cen-
tres educatius i moviments apostòlics.

A la nostra diòcesi s’articula la proposta de la se-
güent manera: es fa arribar la notícia a tots els rec-

tors perquè en les seves orientacions do -
minicals desenvolupin el contingut d’a quest 
tema. Que fomentin en tots els grups par-
roquials la lectura de la Bíblia. Que ajudin 
totes les famílies a adquirir el llibre, a te-
nir-lo en un lloc preferent i a acudir a ell de 
manera habitual. Que donin publicitat a tot 
el material escrit o audiovisual que els arribi 
per a aquesta finalitat. Que organitzin confe-
rències, cursos i estudis sobre la Bíblia per 
als feligresos. Finalment, es pretén que el 
màxim de gent pugui participar en les ac-
cions que promogui la pròpia diòcesi.

A més a més de les coses exposades anterior-
ment, la nostra proposta d’aquest any consta de 
dos actes: una pregària bíblica a l’IREL el proper 
dimarts, dia 27, a partir de les 20 del vespre, i 
una explicació de les escenes bíbliques contingu-
des en els capitells de les columnes de l’edifici 
més emblemàtic de la ciutat de Lleida i del què es-
perem que aviat es converteixi en patrimoni de la 
humanitat, la Seu Vella. Uns experts en art i en Bí-
blia, Josep Tort, Mar Pérez i Núria Piqué explica ran 
el significat de les imatges esculpides, el pròxim 
dimecres 28, a partir de las 19.30 h. Us hi espe-
rem. Ningú quedarà defraudat. Esperem que tingui 
un efecte multiplicador, perquè servirà per fer el 
mateix amb els vostres amics i familiars.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Quan soc mi-
sericordiós soc un autèn-
tic fill del Pare, perquè el 
Pare és misericordiós» 

(13 de setembre).

@Pontifex: «En el patiment que ens 
produeixen les ferides eclesials, afer-
rem-nos a la Creu de Crist, perquè el 
mal només es pot contrarestar amb 
amor» (14 de setembre).

@Pontifex: «Afrontem els canvis climà-
tics a través de la cooperació interna-
cional: les decisions de cadascú reper-
cuteixen sobre la vida de tots» (16 de 
setembre).

@Pontifex: «Cal esforç per 
fer sempre el bé... El camí 
de la santedat no és per als 
mandrosos!» (17 de se-
tembre).

Semana 
de la Biblia

Queridos diocesanos:

A lguna vez he dicho que acostumbro a reunirme 
con los adolescentes y jóvenes que se preparan 
para recibir el sacramento de la Confirmación. 

En general me resulta una experiencia gratifican te, 
aunque me deja un poco desconsolado comprobar 
su desconocimiento y/o poca lectura de los textos 
bíblicos. Me planteo una pregunta: ¿no sabemos los 
obispos, los sacerdotes o los catequistas transmi-
tir el gusto y la cercanía por la Biblia? Supongo que 
otras preguntas semejantes os haréis también los pa-
dres y la familia en general. No pretendo señalar culpa-
bilidades ni acentuar los desajustes que se producen 
en la llamada educación integral de los nuevos miem-
bros. Pero creo que resulta procedente reflexionar de 
forma constante sobre la transmisión de los valores y 
de la propia cosmovisión y de la misma fe que las fa-
milias profesan y de la cual se sienten satisfechas.

También los estudiosos de la Biblia intentaron res-
ponder a esta inquietante pregunta. Ellos mismos, 
agrupados en la Asociación Bíblica de Cataluña, pro-
pusieron a los obispos de nuestras diócesis hace tres 
años la ampliación del radio de acción para que más 
gente conociera y gustara la lectura de los textos bí-
blicos. Reconocen que siempre tienen personas in-
teresadas en el estudio de la Sagrada Escriptura. Ex-
plican como consiguen en las aulas interesar a los 
alumnos a través del conocimiento de vocablos, fra-
ses, pasajes y en general contenidos bíblicos. Pero 
quieren ir más allá. Pretenden generalizar la lectura 
de la Biblia y la oración consiguiente entre el pueblo 
cristiano. Normalizar entre las familias católicas la cer-
canía al libro sagrado.

Y se fraguó una respuesta relativamente sencilla de 
llevar a cabo. La iniciativa empezó hace dos años. Fue 
aceptada por los obispos y recogida con interés por 
los responsables de las parroquias y de las comunida-
des. Consistía, y lo repiten este año, en proponer una 
semana de la Biblia para todas las diócesis y para 
todas las parroquias, entorno al primer domingo de 
Adviento. Las acciones concretas en este sentido se 
dejan al buen criterio de los párrocos y colaboradores 
en parroquias, centros educativos o movimientos apos-
tólicos.

En nuestra diócesis se articula la propuesta del 
siguiente modo: se hace llegar la noticia a todos los 
párrocos para que en sus orientaciones dominicales 
desarrollen el contenido de este tema. Que fomenten 
en todos los grupos parroquiales la lectura de la Bi-
blia. Que ayuden a todas las familias a adquirir el li-
bro, a tenerlo en un sitio preferente, y a acudir al mis-
mo de manera habitual. Que den publicidad de todo el 
material escrito o audiovisual que les llegue para esta 
finalidad. Que organicen conferencias, cursos y estu-
dios sobre la Biblia para los feligreses. Finalmente, 
se pretende que el máximo de gente pueda participar 
en las acciones que promueva la propia diócesis.

Además de las iniciativas anteriores, se ofrecen dos 
nuevas actividades: una plegaria bíblica en la sede del 
IREL para el próximo martes, día 27, a partir de las 20 
horas, y una explicación de escenas bíblicas conteni-
das en los capiteles de las columnas del edificio más 
emblemático de la ciudad de Lleida y del que espera-
mos se convierta pronto en patrimonio de la humani-
dad, la Seu Vella. Unos expertos en arte y en Biblia, 
Josep Tort, Mar Pérez y Nuria Piqué explicarán el sig-
nificado de las imágenes esculpidas. Será el próximo 
miércoles 28, a partir de las 19.30 h. Os esperamos. 
Nadie quedará defraudado. Esperamos que tenga un 
efecto multiplicador porque servirá para hacer lo pro-
pio con los amigos y familiares. 

Con mi bendición y afecto. 
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

«Interesseu-vos per tota 
la comunitat educativa 

i pels pares dels alumnes»

Mercadet solidari de Mans Unides 
a la Regidoria de Cultura

E l bisbe Salvador va presidir, el 24 d’octubre, 
la reunió de professores i professors de Re-
ligió del nostre Bisbat convocada per la Dele-

gació Diocesana d’Ensenyament, a la Casa de l’Es-
glésia. Dos docents van compartir la seva experièn-
cia com a professors de Religió catòlica, així com la 
seva relació de cooperació i amistat amb els seus 
companys d’institut o escola. 

El Bisbe va agrair-los el treball pedagògic que rea-
litzen a diari amb l’alumnat que ha demanat aquesta 
assignatura i, entre altres coses, va dir-los: «Us de -
mano que seguiu essent bons professionals, com 
ja ho sou. Sigueu coherents i bons amics dels vos-
tres companys d’escola. Mantingueu la preocupació 
i dedicació que teniu als vostres alumnes. Interes-
seu-vos per tota la comunitat educativa en la què 
treballeu i també pels pares dels alumnes.»

Finalment, el delegat diocesà d’Ensenyament, 
Mn. Lluís Sallán, i el director de l’IREL, Mn. Manel 

La Delegació de Mans Unides 
de Lleida instal·larà, del 27 de 
novembre al 4 de desembre 

a la Regidoria de Cultura de Lleida 
(al costat de l’IEI), el tradicional 
mercadet de teixits fets a mà per 
voluntàries de l’entitat, així com 
obres d’art cedides per artistes 

Mercadé, van informar els participants de diver-
ses activitats i qüestions relatives a l’assignatura 
de Religió i a la seva formació. La delegació tam-
bé convoca periòdicament els agents de pastoral 
de les escoles cristianes de la nostra diòcesi, ai-
xí com els seus directors i les seves associacions 
de mares i pares dels alumnes.

lleidatans. Aquesta és una de les 
activitats ja consolidades en el ca-
lendari anual d’aquesta entitat 
d’Església que informa, sensibilit-
za i busca fons per a projectes de 
països empobrits. 

L’horari d’obertura del merca-
det és d’11 a les 13.30 h i de 17 

a 20 h. Els beneficis es destina-
ran a projectes que l’entitat té en 
marxa perquè les persones amb 
menys recursos tinguin una vida 
millor. Les obres d’art cedides se 
sortejaran el dia 4 de desembre 
a les 18 h, i les persones que vul-
guin participar en el sorteig han 
d’adquirir unes butlletes i fer una 
aportació voluntària.

Per un altre costat, el passat 8 
de novembre es va celebrar a la seu 
de l’entitat a Lleida, la troba da amb 
les responsables de les parrò -
quies que tenen grups de Mans 
Unides, amb l’objectiu de trans-
metre informació. També va ser 
un matí de formació en el qual no 
hi va faltar la celebració de l’Eu-
caristia i un dinar de germanor.
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Apropar-se 
a Jesús sofrent

S ’apropa als setanta-cinc anys. En fa vora deu 
que està malalt. Una malaltia que el manté 
força lúcid, que porta amb dignitat, però que 

li ha anat restant facultats. No parla, no és autò-
nom per moure’s... és totalment dependent. Les 
mirades, però, són sovint eloqüents, alhora que 
agraïdes. Els seus ulls transmeten, sempre, aquest 
agraïment penetrant, sobretot quan els nets el vi-
siten i passen una estona amb ell. Els familiars s’a-
boquen a fer-li companyia i donar-li escalf. Un dia un 
dels fills rep un reconeixement públic i la tarda del 
lliurament del guardó tota la família voldria ser-hi, 
però algú ha de tenir cura de l’avi. Un dels familiars 
directes s’hi ofereix: no anirà a la festa. Assabentat 
de tot, tanmateix, un amic de tota la vida s’ofereix 
per acompanyar el malalt la tarda en qüestió i el 
vespre. La família pot participar així en l’esdeveni-
ment i l’avi restarà atès. Les hores de la tarda i el 
vespre se succeeixen amb el seu ritme habitual. 
A casa, amb l’avi, no hi ha cap possibilitat de com-
partir paraules. Només les mirades i la mà que es-
treny la de l’amic amb el reconfort que transmet. 
I la proxi mitat que traspua amor i servei. Les hores 
passen. El silenci roman i cada vegada és més elo-
qüent. «Estava malalt, i em vau visitar» (Mt 25,36).

La malaltia posa de manifest la feblesa de la 
persona, fa experimentar la pròpia impotència, 
és un dels problemes greus que capgiren la vida 
humana. La malaltia pot comportar angoixa, por, 
qüestionament de certeses que es consideraven 
assumides i indiscutibles. Alhora, pot ser font de 
maduresa que ajudi a discernir la situació, encara 
més quan la persona malalta ho pot viure.

Visitar l’amic quan arriba la malaltia, tenir-ne cu-
ra una tarda, és un signe de generosa amistat, de 
complicitat en el dolor, de compassió, reconfort i es-
perança, moment privilegiat de consolació compar-
tida. La dificultat de comunicació amb el malalt que-
da superada pel corrent d’afecte, per l’ambient 
que la visita del familiar o de l’amic genera. Enca-
ra que sigui només per una estona, descentra de 
la preocupació que provoca la malaltia. «Així es va 
complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes: 
Ell va portar les nostres febleses i prengué damunt 
seu les nostres malalties» (Mt 8,17). Ser-hi. Pot 
semblar poca cosa, i tanmateix pot ser-ho tot: ser 
al costat del malalt en el dolor que apropa a Je-
sús sofrent.

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONS

AGENDAAGENDA

◗ Dimarts, 27 de novembre:
— A les 17 h, Missa a Pardinyes per 

commemorar la Festa de la Meda-
lla Miraculosa.

— A les 20 h, Pregària bíblica, dins de 
la Setmana bíblica a l’IREL.

◗ Dimecres, 28 de novembre:
— A les 19.30 h, «Presència bíblica a 

la Seu Vella». Dins de la tercera Set-
mana de la Bíblia. Els ponents d’a-
quest event són: Núria Piqué, Pep 
Tort i Mar Pérez.

◗ Dissabte, 1 de desembre:
— A les 10.30 h, formació de cate-

quistes a l’IREL.
— Recés d’Advent de la Vida Consa-

grada.

   

26.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23 / Lc 21,1-4]. 
Sant Silvestre (†1267), abat, fund. 
branca benedictina; sant Lleonard 
de Porto Maurizio, prev. franciscà.

27.  Dimarts [Ap 14,14-20 / Sl 
95 / Lc 21,5-11]. Mare de Déu de 
la Medalla Miraculosa (1830); beat 
Ramon Llull, mr. terciari francis cà, 
de Mallorca (1232-1316).

28.  Dimecres [Ap 15,1-4 / Sl 
97 / Lc 21,12-19]. Sant Ruf, mr.; 
sant Mansuet, bisbe i mr.; sant 
Jaume de Marchia, prevere francis-
cà.

29.  Dijous [Ap 18,1-2.21-23;
19,1-3.9a / Sl 99 / Lc 21,20-28]. 
Sant Sadurní, Serni o Cerni, bis-
be de Tolosa de Llenguadoc i mr.; 
sant Demetri, mr.; santa Il·lumina-
da, vg.

30.  Divendres [Rm 10,9-18 / 
Sl 18 / Mt 4,18-22]. Sant Andreu, 
apòstol, de Betsaida, deixeble del 
Baptista i germà de Pere; santa Jus-
tina, vg. i mr.

DESEMBRE

1.  Dissabte [Ap 22,1-7 / Sl 94 / 
Lc 21,34-36]. Sant Eloi, bisbe de 

Noyon (641-660), patró dels qui 
treballen els metalls; sants Edmon 
Campion i Robert Southwell, pre-
veres, i beats Roger Filcock, Robert 
Middleton i companys, màrtirs (je-
suïtes); sant Naüm, profeta (s. VII 
aC); santa Natàlia, mr., esposa de 
sant Adrià.

2.  Diumenge I d’Advent (lit. ho-
res: 1a setm.) [Jr 33,14-16 / Sl 24 / 
1Te 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-
36]. Sant Silvà, bisbe; santa Bibia-
na, vg. i mr. (s. IV); santa Elisa, vg.; 
beata Maria Àngela Astorch (1592-
1665), vg. caputxina, de Barcelona.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Recés d’Advent de la Delegació 
de Pastoral de Joves a Poblet

Visita Pastoral del bisbe Salvador 
a l’Arxiprestat Baix Segre

La Delegació de Pastoral de Joves (DPJ) organit-
za del 6 al 9 de desembre un recés d’Advent 
per a joves al monestir de Poblet. Seran un 

dies de silenci i pregària dirigits pel germà salesià 
Sergi Moreno Párraga, que ha desenvolupat la se-
va tasca a la comunitat de la Mina i de Sant Boi. El 
recés començarà el dijous 6 de desembre, al migdia, 
i finalitzarà el diumenge 9, a la tarda, després de di-
nar. El preu és de 80 euros (els diners no han d’im -
pedir participar-hi). Per a més informació podeu po-
sar-vos en contacte amb la Delegació de Pastoral de 
Joves: dpjlleida@gmail.com.

Per un altre costat, el passat 27 d’octubre la de-
legació de joves va portar a terme l’activitat que por-
ta per títol «Impliquem-nos», que consisteix en un dia 
de voluntariat. Una desena de voluntaris van viure 
en primera persona el dia a dia de les germanes de 
la Caritat que va fundar la mare Teresa de Calcuta 

E l bisbe Salvador va començar, el passat 6 
de novembre, la Visita Pastoral a l’Arxipres-
tat Baix Segre, format per disset parròquies 

i el de les germanes del Cottolengo, fundades pel 
pare Alegre a Barcelona. Els joves van viure un ser-
vei intens i ple de preguntes: per què hi ha pobres 
en un món tan ric? Per què les germanes de Calcu-
ta o del Cottolengo fan aquest servei tan generós? 
Per què la gent s’apunta a aquest voluntariat? 
Per què els malalts necessiten sentir-se com a ca-
sa, en un ambient familiar?

i set unitats pastorals. És el tercer Arxiprestat que 
visita el Sr. Bisbe, després del de Segrià-Nogue-
ra-Ribagorça i del de la Seu Vella. 

Està previst que acabi de visitar totes les comu-
nitats d’aquest arxiprestat cap a mitjans de ge-
ner. La visita va començar a Alcarràs la primera 
setmana de novembre, durant la qual el Sr. Bisbe 
va presidir diverses eucaristies i va poder conver-
sar amb els feligresos, així com conèixer el funcio-
nament de la parròquia. També va visitar la Resi-
dència Sant Sebastià, la comunitat de les Filles de 
Jesús, i es va reunir amb el grup de Càritas i també 
amb les catequistes.

Fa poques setmanes que l’arxiprest és Mn. Ro-
bert Louan, actual rector d’Alcarràs. Ell ha coordi-
nat aquesta visita. Les altres poblacions que for-
men aquest arxiprestat són Torres de Segre, Al-
fés, Alcanó, Sunyer, Albatàrrec, Montoliu, Suda-
nell, Almacelles, Sucs, Raimat, Gimenells, Aitona, 
Soses, Seròs, Massalcoreig i la Granja d’Escarp.
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◗  Lectura de la profecia de Daniel 
(Dn 7,13-14)

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure 
venir enmig dels núvols del cel com un Fill 
d’home, s’acostà al vell venerable, el pre-
sentaren davant d’ell i li fou donada la so-
birania, la glòria i la reialesa, i tots els po-
bles, tribus i llengües li faran homenatge. 
La seva sobirania és eterna, no passarà 
mai, la seva reialesa no decaurà.

◗  Salm responsorial (92)

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat.

El Senyor és rei, va vestit de majestat. / 
El Senyor va vestit i cenyit de poder. R.

Manté ferm tot el món, incommovible. / 
El vostre soli es manté des del principi, / 
vós sou des de sempre. R.

El vostre pacte és irrevocable; / la sante-
dat, Senyor, escau a casa vostra / al llarg de 
tots els temps. R.

◗  Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan 
(Ap 1,5-8)

Jesucrist és el testimoni fidel, el primer res-
suscitat d’entre els morts, el sobirà dels 
reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alli-
berat dels nostres pecats amb la seva sang 
per fer de nosaltres una casa reial, uns sa-
cerdots dedicats a Déu, el seu Pare; que li 
sigui donada la glòria i el poder pels segles 
dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els 
núvols, i tothom el veurà amb els propis 
ulls, fins aquells que el van traspassar, i 
totes les famílies de la terra es lamenta-
ran per ell. Sí, amén. Jo soc l’Alfa, la prime-
ra lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la 
darrera, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui 
era i el qui ha de venir, el Déu de l’univers.

◗  Lectura de l’evangeli segons 
sant Joan (Jn 18,33b-37)

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets 
tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt 
de vós això que em pregunteu, o són d’al-
tres els qui us ho han dit de mi?» Respon-
gué Pilat: «Jo, no soc pas jueu. És el teu po-
ble i els mateixos grans sacerdots els qui 
t’han entregat a les meves mans. He de 
saber què has fet.» Jesús respongué: «La 
meva reialesa no és cosa d’aquest món. 
Si fos d’aquest món, els meus homes hau-
rien lluitat perquè jo no fos entregat als 
jueus. I és que la meva reialesa no és d’a-
quí.» Pilat digué: «Per tant, vols dir que ets 
rei.» Jesús contestà: «Teniu raó: jo soc rei. 
La meva missió és la de ser un testimoni 
de la veritat; per això he nascut i per això 
he vingut al món: tots els qui són de la ve-
ritat escolten la meva veu.»

◗  Lectura de la profecía de Daniel 
(Dan 7,13-14)

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi 
venir una especie de hijo de hombre entre 
las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano 
y llegó hasta su presencia. A él se le dio 
poder, honor y reino. Y todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder 
es un poder eterno, no cesará. Su reino 
no acabará. 

◗  Salmo responsorial (92)

R. El Señor reina, vestido de majestad. 

El Señor reina, vestido de majestad; / el Se-
ñor, vestido y ceñido de poder. R. 

Así está firme el orbe y no vacila. / Tu trono 
está firme desde siempre, / y tú eres eter-
no. R. 

Tus mandatos son fieles y seguros; / la 
santidad es el adorno de tu casa, / Señor, 
por días sin término. R. 

◗  Lectura del libro del Apocalipsis 
(Ap 1,5-8)

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito 
de entre los muertos, el príncipe de los re-
yes de la tierra. Al que nos ama, y nos ha li-
brado de nuestros pecados con su sangre, 
y nos ha hecho reino y sacerdotes para 
Dios, su padre. A él la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos. Amén. 
  Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo 
verá, también los que lo traspasaron. Por él 
se lamentarán todos los pueblos de la tie-
rra. Sí, amén. 
  Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y ha de venir, 
el todopoderoso». 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Juan (Jn 18,33b-37)

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres 
tú el rey de los judíos?». 
  Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 
  Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu 
gente y los sumos sacerdotes te han en-
tregado a mí; ¿qué has hecho?». 
  Jesús le contestó: «Mi reino no es de es-
te mundo. Si mi reino fuera de este mun-
do, mi guarida habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero mi rei-
no no es de aquí». 
  Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 
  Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido y para esto he ve-
nido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escu-
cha mi voz». 

Jesucrist, rei de tot el Món (B)

E l darrer diumenge del cicle litúrgic resumeix 
tot el celebrat al llarg de l’any. El prefaci 
d’avui en dona síntesi perfecta: Crist, Fill de 

Déu i Senyor nostre, és Rei d’un Regne univer sal 
i etern; de veritat i de vida; de santedat i de grà-
cia; de justícia, d’amor i de pau.

La profecia apocalíptica de Daniel (s. II aC) 
anuncia venir enmig dels núvols del cel algú 
com un Fill d’home. En contrast amb les imatges 
anteriors de bèsties que pugen del mar (lloc de 
les forces del Mal), aquest Fill d’home baixa del 
núvols del cel —on només hi viu Déu—. Ja l’Es-
glésia dels primers temps reconegué en el per-
sonatge de Dn 7 la figura del Messies amb la 
seva doble condició divina (ve enmig dels núvols 
del cel) i humana (és com un Fill d’home). 

Jesucrist és el testimoni fidel, vingut a donar 
testimoni de la Veritat (Jn 18,37). Si és cert que 
Déu no l’ha vist mai ningú, també ho és que el Fill 
Únic ens l’ha revelat (Jn 1,18) i n’és digne de crèdit. 

Testimoni digne de crèdit per les seves obres 
d’amor fidel al Pare amb les quals ha mostrat 
com ens estima. 

Mirant al passat ens ha alliberat dels nostres 
pecats; mirant al futur ens ha fet sacerdots dedi-
cats a Déu. 

L’interrogatori de Pilat a Jesús té una succes-
sió de preguntes entorn a una única qüestió: Tu 
ets rei? 

La reialesa de Crist no té res a veure amb la del 
món. 

La meva reialesa no és d’aquest món: fins ara 
Jesús s’ha resistit a confessar-ho per evitar in-
terpretacions mundanes. Però ara, davant Pilat 
que el condemna, ho confessa: Jo soc rei. La me-
va missió és donar testimoni de la veritat. 

La pregunta (Tu ets rei?) introdueix una veritat 
que Pilat no pot confessar perquè només els qui 
són de la veritat escolten la veu de Jesús. 

L’altra pregunta de Pilat («Què és la veritat?»), 
més enllà del sentit d’excusa per a no comprome-
tre’s, orienta cap al mestratge de Jesús que sem-
pre dona testimoni de la veritat fins a poder dir: 
«Jo soc el camí, la veritat i la vida» (Jn 14,6). 

Veritat que els jueus rebutgen i que els consa-
grats pel Pare en la veritat (Jn 17,19), tots nos-
altres, deixebles incorporats a Ell pel Baptisme, 
rebem de Jesús. 

Mn. José Luis Arín

Jo soc rei, 
vingut a servir 

fi ns a donar la vida

COMENTARI


