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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Missa en sufragi del 
papa Benet XVI

be Salvador va escriure en un article  
publicat a la premsa local que «passa
rà a la història de l’Església i del món  
sencer com un reconegut intel·lectual,  
com un profund creient que ha estat  
model per als altres». 
  Va morir el passat 31 de desembre  
a les 9.34 h al monestir Mater Eccle
siae del Vaticà, on estava retirat des 
que va renunciar al papat el 2013.

La Bíblia, fonament de la vida cristiana
Estimats diocesans:

Durant els darrers anys hem fet re
ferència a aquesta iniciativa so
bre la Paraula de Déu que prové 

d’una doble font. D’una banda, les diò
cesis amb seu a Catalunya van presen
tar, ja fa força anys, una Setmana de la  
Bíblia. Amb el suport de l’Associació Bíbli 
ca, van proposar una setmana propera 
a l’Advent perquè totes les comunitats 
catòliques reflexionessin sobre aquest 
llibre fonamental. Que resessin amb ell,  
que el llegissin amb més assiduïtat, que  
l’estudiessin amb afany, que el donessin a conèi
xer als més joves de les seves famílies, que assis 
tissin a cursos bíblics, que organitzessin activitats  
sobre la Bíblia a totes les parròquies... en definiti
va, que la Bíblia fos el permanent mitjà per conèi
xer la Revelació de Déu, la seva voluntat salvífica i 
l’acceptació cordial per part del creient de tot allò  
que es conté a les seves pàgines. És de justícia 
no oblidar que la Federació de Cristians de Cata
lunya ja duu 38 anys proposant a totes les parrò  
quies i col·legis un Concurs Bíblic amb una gran ac 
ceptació popular.

D’alta banda, el papa Francesc va instituir una 
Jornada de la Paraula de Déu mitjançant una Carta  
Apostòlica en forma de «Motu proprio», Aperuit illis,  
el dia 30 de setembre de l’any 2019. I va determi
nar que se celebrés el tercer diumenge del temps 
ordinari, enguany el dia 22 de gener. La finalitat d’a 
questa Jornada la va expressar el Papa amb mol
ta claredat: «per fer créixer en el poble de Déu la 
familiaritat religiosa i assídua amb la Sagrada Es

criptura». Nosaltres fem referència cada any, i ja 
és el quart, a aquest esdeveniment aconsellant a  
tothom aprofundir en la vida de la Paraula i a su
marse amb la raó i amb el cor a allò que és fona
mental en la vida cristiana de cada dia durant els 
darrers vint segles d’història.

S’ha donat una feliç coincidència entre les dues  
iniciatives, Setmana de la Bíblia i Jornada de la Pa 
raula de Déu, fusionant allò que és comú, accep
tant la proposta del Papa per a l’Església universal  
i ampliant a altres dies els continguts de la Jorna
da que té el següent lema: «Us anunciem allò que 
hem vist i sentit» (1Jn 1,3). Cada diòcesi s’encar 
rega d’organitzar durant aquests dies una sèrie 
d’activitats que ajudin a les diferents comunitats 
a ampliar els seus coneixements bíblics i a revisar 
el seu interès i la seva programació per transmetre  
la Paraula. Des d’aquí us convidem a tots a parti
cipar en els actes que s’ofereixen a la nostra diò
cesi per aquest motiu essencial en la conformació  
de la mentalitat cristiana des de la Bíblia.

L’Àrea de Formació del Bisbat promou  
constantment conferències, cursos, 
seminaris i altres activitats en tots els 
àmbits del saber teològic, catequètic i 
pastoral. No podia faltar la seva preocu
pació per apropar el món bíblic a tots els  
interessats en formarse i a procurar 
que totes les comunitats brindin aques
ta mateixa oportunitat als seus mem
bres. Faig meva una insistència dels res 
ponsables de la formació: que tots els 
cristians acceptem la Paraula de Déu 
como una cosa viva i actual en la nostra  
existència personal i comunitària. No és  

un llibre d’història o de geografia. És un llibre de 
vida que ofereix la Vida per a tots. És interessant 
que coincideixi aquesta Jornada amb la Setmana  
d’Oració per la Unitat dels Cristians; la seva pro
ximitat en la lectura i en la pregària amb la Parau 
la fonamenta el camí per aconseguir la unitat tan 
desitjada per Jesucrist. 

Una altra característica a assenyalar com a con 
sell: que procurem l’estudi de la Paraula en grups 
i en comunitats. Sembla tenir una nova virtualitat i  
un enriquiment mutu que val la pena aconseguir. 
No oblideu que l’Església està ficada en aquest 
moment en un procés sinodal (camí per la vida jun 
tament amb els altres) que produeix molts i bons 
fruits comunitaris, parlant, escoltant, discernint i  
decidint com anunciar millor a Crist, la Paraula, a  
tots els nostres semblants.

Amb la meva benedicció i afecte,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

E l Poble de Déu que pelegrina a  
Lleida s’ha unit a les pregàries  
de les altres comunitats de l’Es 

glésia universal en la missa en sufra 
gi del Sant Pare Benet XVI celebrada  
a la Catedral de Lleida el passat dis
sabte 7 de gener, presidida pel bisbe  
Salvador, i que va reunir sacerdots, re
ligiosos i laics de la diòcesi en la pre 
gària. El papa Ratzinger, de qui el bis 
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CERCA DE VOSOTROS

La Biblia,  
fundamento de  
la vida cristiana

Queridos diocesanos:

Durante los últimos años hemos hecho referencia  
a esta iniciativa sobre la Palabra de Dios que pro 
viene de una doble fuente. Por una parte las dió

cesis con sede en Cataluña presentaron, hace ya bas
tantes años, una Semana de la Biblia. Apoyados por 
la Asociación Bíblica propusieron una semana cercana  
al Adviento para que todas las comunidades católicas 
reflexionaran sobre este fundamental libro. Que rezaran  
con el mismo, que lo leyeran con más asiduidad, que 
lo estudiaran con ahínco, que lo dieran a conocer a los  
más jóvenes de sus familias, que asistieran a cursos 
bíblicos, que organizaran actividades sobre la Biblia en 
todas las parroquias... en definitiva, que la Biblia fuera  
el permanente medio de conocer la Revelación de Dios, 
su voluntad salvífica y la aceptación cordial por parte del  
creyente de todo lo que en sus páginas se contiene. Es 
de justicia no olvidar que la Federación de Cristianos  
de Cataluña ya lleva 38 años proponiendo a todas las 
parroquias y colegios un Concurso Bíblico con una gran 
aceptación popular.

Por otra parte, el papa Francisco instituyó una Jorna
da de la Palabra de Dios mediante una Carta Apostóli
ca en forma de «Motu proprio», Aperuit illis, el día 30 de  
septiembre del año 2019. Y determinó que se celebrara 
el tercer domingo del tiempo ordinario, este año el día  
22 de enero. La finalidad de la mencionada Jornada la 
expresó el Papa con mucha claridad «para crecer en el 
pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la 
Sagrada Escritura». Nosotros hacemos referencia cada  
año, ya es el cuarto, a este acontecimiento aconsejan 
do a todos a profundizar en la vida de la Palabra y a su
marse con la razón y con el corazón en lo que es funda 
mental en la vida cristiana de cada día durante los últi
mos veinte siglos de historia.

Se ha producido una feliz coincidencia entre ambas 
iniciativas, Semana de la Biblia y Jornada de la Palabra  
de Dios, fusionando aquello que es común, aceptando  
la propuesta por el Papa para la Iglesia universal y am
pliando a otros días los contenidos de la Jornada que tie
ne el siguiente lema: «Eso que hemos visto y oído os lo  
anunciamos» (1Jn 1,3). Cada diócesis se cuida de or
ganizar durante esos días una serie de actividades que 
ayuden a las diferentes comunidades a ampliar sus co 
nocimientos bíblicos y a revisar su interés y su progra
mación por transmitir la Palabra. Desde aquí invitamos a 
todos a participar en los actos que se ofrecen en nues 
tra diócesis por este motivo esencial en la conforma
ción de la mentalidad cristiana desde la Biblia.

El Área de Formación del Obispado promueve cons
tantemente conferencias, cursos, seminarios y otras 
actividades en todos los ámbitos del saber teológico, 
catequético y pastoral. No podía faltar su preocupación 
por acercar el mundo bíblico a todos los interesados en  
formarse y a procurar que todas las comunidades brin
den esa misma oportunidad a sus miembros. Hago mía  
una insistencia de los responsables de la formación: 
que todos los cristianos aceptemos la Palabra de Dios 
como algo vivo y actual en nuestra existencia personal y 
comunitaria. No es un libro de historia o de geografía. Es  
un libro de vida que ofrece la Vida para todos. Es intere 
sante que coincida esta Jornada con la Semana de Ora 
ción por la Unidad de los Cristianos; su cercanía en la  
lectura y en la oración con la Palabra fundamenta el cami 
no para conseguir la unidad tan deseada por Jesucristo. 

Otra característica a señalar como consejo: que procu 
remos el estudio de la Palabra en grupos y en comuni
dades. Parece tener una nueva virtualidad y un enrique 
cimiento mutuo que vale la pena conseguir. No olvidéis  
que la Iglesia anda metida en este momento en un proce 
so sinodal (camino por la vida junto a otros) que produ 
ce muchos y buenos frutos comunitarios, hablando, es 
cuchando, discerniendo y decidiendo cómo anunciar me 
jor a Cristo, la Palabra, a todos nuestros semejantes.

Con mi bendición y afecto,
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

Pessebre Vivent a Sant Joan

Celebració de la Sagrada Família

La Parròquia de Sant Joan  
Baptista ha reviscut enguany  
el Misteri del Nadal amb la 

quarta edició del Pessebre Vivent,  
que s’ha tornat a organitzar dins 
de l’octava de Nadal i en la festi
vitat de la Sagrada Família de Nat 
zaret, després del llarg parèntesi 
pandèmic. 
  Dotze escenes evangèliques, 
des de l’anunci del naixement de 
sant Joan Baptista fins al Baptis
me de Jesús, es van distribuir els  
altars i capelles del temple seguint  
un recorregut cronològic. Les van 
preparar els grups de Catequesi, 
joves i reforç escolar de la Unitat  
pastoral de les parròquies del Car 
me i Sant Joan, els romanesos ca 
tòlics, colombians, hondurenys, 
el Club Raier, la Confraria de «La 
Somereta» i la Parròquia de Sant 
Salvador de Pardinyes. De manera especial cal des 
tacar la participació dels coptes d’Egipte, que van  
preparar l’escena de la Fugida a Egipte, i dels ucraï  
nesos amb el Naixement, l’Anunci dels pastors i l’E 
pifania.

Per una altra part, el jurat qualificador del 88è Con 
curs de Pessebres que organitza l’Agrupació Ilerden 

La Parròquia de la Sagrada Fa 
mília de Lleida va celebrar,  
el passat 1 de gener, la Fes 

ta de la Sagrada Família amb una  
missa unificada, concelebrada per  
Mn. Lluís Sallán i Mn. Víctor Mar
tínez, solemnitzada per la Coral 
Units pel Cant, dirigida per Anto
nieta Melé i Maria Carme Grasa  
al piano. 
  En la seva homilia, Mn. Lluís Sa 
llán va recordar els valors al vol
tant de la família i va explicar que 
l’Evangeli ens recorda que la Sa
grada Família no estigué lliure de 
dolor. També va haver d’afrontar  

criu les virtuts i els valors que han  
d’estar presents en tota família 
cristiana.

problemes, entre altres, el d’haver  
d’abandonar el seu país. La fes
ta de la Sagrada Família ens des

ca de Pessebristes, ha distin 
git enguany en la categoria 
d’Esglésies el pessebre mo
numental de la Parròquia de 
Sant Pau, del barri lleidatà de  
la Mariola, obra de Virgilio del 
Olmo. Pel que fa a la categoria  
d’Entitats, s’ha atorgat un Pre 
mi Especial al pessebre mo
numental de l’Associació Reto  
a la Esperanza, realitzat per la  
vintena de membres que con
formen aquesta entitat dedi
cada a donar ajut i suport a 
persones amb risc d’exclusió  
social, ubicada a la partida de  
Balàfia. 

El pessebre és una repre
sentació artística i plàstica del  
Naixement de Jesús, si bé ha 
estat construït i pensat com 
una «Caminata Bíblica», on qui  

el contempla pot seguir els capítols més importants  
de la Història Sagrada. 

En la categoria infantil i juvenil, Joel Masip, del Col 
legi Episcopal, va guanyar el Premi al millor Diorama.  
El Col·legi Episcopal, per la seva valuosa aportació  
de pessebres, es va endur el Premi de la Diputació  
al millor conjunt de pessebres.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex_es: «Cada ve
gada que obrim el cor a Je 
sús, la benedicció de Déu 
entra en la nostra vida» (2 
de juliol).

@Pontifex_es: «Germans, germanes, 
no confiem en les riqueses i no te
mem les nostres pobreses, materials 
i humanes. Com més lliures i senzills, 
petits i humils siguem, més l’Esperit 
Sant guia la missió i ens fa protagonis 
tes de les seves meravelles» (3 de ju
liol).

@Pontifex_es: «La missió evangelit
zadora no es basa en l’activisme 
personal, és a dir, en el “fer”, sinó  
en el testimoniatge d’amor fratern,  
fins i tot per mitjà de les difi cultats 
que implica el viure junts» (3 de ju 
liol).

@Pontifex_es: «L’existència de l’ho
me és una alenada, la seva histò 
ria és fugaç, però qui resa sap 
que és summament valuós 
als ulls de Déu» (4 de ju 
liol).
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Donació de terrenys a la Seu Vella 
del Bisbat a la Paeria

Les relíquies de Santa Teresa  
de l’Infant Jesús arriben a Lleida

E l Bisbat de Lleida ha materialitzat la cessió gra 
tuïta de 7.874 metres quadrats del Turó de la 
Seu Vella a l’Ajuntament, que d’aquesta mane 

ra podrà tornar a licitar el servei del bar de La Sibil·la,  
la concessió del qual expira a finals de gener, al tenir  
la titularitat de tots els terrenys del conjunt patrimo
nial. Aquests terrenys eren del Bisbat des del 1948, 
quan van ser traspassats pel Ministeri de Defensa  

E l Santuari de Santa Teresa de  
l’Infant Jesús de Lleida va 
acollir, el passat 4 de gener,  

les relíquies de la santa i les dels  
seus pares, declarats també sants,  
dins el pelegrinatge que van fer per  
diferents punts de Catalunya amb 
motiu del 150 aniversari del seu 
naixement. 
  Les relíquies havien sortit de  
França, i després de passar per di 
ferents parròquies carmelites de 
Vic, Igualada i Barcelona, van fer 
una breu parada a Lleida abans de  
tornar a Lisieux per Irun.

En concret, les relíquies van ar 
ribar al santuari lleidatà a les 8.15  
del matí, es va celebrar una missa  
a les 8.30 h, i després van restar  
exposades per a la veneració dels 

fidels fins a les 10 h, quan van re 
prendre el seu camí de retorn cap 
a França.

Santa Teresina va néixer a Alen 
çon el 1873. Va ingressar al con

vent carmelita de Lisieux als 15  
anys, i als 20 va ser nomenada pro 
fessora. Canonitzada el 1925, va 
ser nomenada doctora de l’Esglé
sia pel papa Joan Pau II.

arran que els militars abandonessin la Seu Vella, que  
havia estat utilitzada com a caserna militar durant 
dos segles. L’Ajuntament assumirà les despeses 
registrals i notarials al tractarse d’una cessió gra
tuïta. La superfície donada pel Bisbat inclou diver 
sos espais als voltants de la Seu Vella, entre els 
quals l’accés a la Suda i el lloc on està ubicat el bar  
La Sibil·la.

D’altra banda, el Bisbat i l’Ajuntament de l’Albagés  
han signat un conveni per abordar conjuntament 
les obres de reparació de la teulada del campanar 
de l’Església de Sant Joan Baptista, finalitzades re
centment, així com per l’ús de l’església i de l’edifici  
de l’abadia per a usos municipals fins al 2050. L’A
juntament pretén organitzar activitats turístiques i 
culturals, amb la condició que no interfereixin en les  
celebracions religioses. El cost total de la reparació  
de la teulada, que presentava un forat i estava en mal  
estat general, ha estat de 8.400 euros, 2.500 dels 
quals han anat a càrrec del Consistori. El Bisbat hi ha  
posat 4.320 euros i la Parròquia de Sant Joan Baptis 
ta de l’Albagés, els 1.600 restants.

  

23.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[He 9,15.2428 / Sl 97 / Mc 3,2230].  
Sant Ildefons (†667), bisbe de Toledo,  
venerat a Zamora. Tortosa:  Sant Fran 
cesc Gil de Frederic i Sans, prev. i mr.  
a Tonquín (Indoxina, 1745), nat a Torto 
sa. Esposalles de la Mare de Déu.

24.  Dimarts [He 10,110 / Sl 39 / 
Mc 3,3135]. Sant Francesc de Sales  
(Savoia, 1567  Lió, 1622), bisbe de  
Ginebra i dr. de l’Església, patró dels 
periodistes i els escriptors.

25.  Dimecres [Fets 22,316 (o bé:  
Fets 9,122) / Sl 116 / Mc 16,1518].  
Conversió de Sant Pau, apòstol, camí  
de Damasc; sant Bretanió, bisbe; san 
ta Elvira, vg. i mr.

26.  Dijous [2Tm 1,18 (o bé: Tt 1, 
15) / Sl 95 / Lc 10,19]. Sant Timoteu,  
bisbe d’Efes, i sant Titus (o Tet), bisbe  
de Creta, deixebles i col·laboradors de  
Pau (s. I); santa Paula (o Pola), viuda i  
deixebla de sant Jeroni; sants Robert,  
Alberic i Esteve, abats de Citeaux.

27.  Divendres [He 10,3239 / Sl 
36 / Mc 4,2634]. Santa Àngela de Mè 
rici (14701540), vg. fundadora de les  
ursulines (Brèscia, 1535). Tortosa:   
Sant Enric d’Ossó i Cervelló (Vinebre, 
Ribera d’Ebre, 1840  Gilet, València, 
1896), prev., fundadora de les teresia 
nes (STJ).

28.  Dissabte [He 11,12.819 /  
Sl: Lc 1 / Mc 4,3541]. Lleida: Sant  
Valeri. Sant Tomàs d’Aquino (1274), 
prev. dominicà i dr. de l’Església, pa 

tró dels estudiosos i dels estudiants, 
venerat a Tolosa de Llenguadoc; sant 
Flavià, soldat, mr.

29.  Diumenge vinent, IV de durant  
l’any (lit. hores: 4a setm.) [So 2,3;3, 
12 / Sl 145 / 1C 1,2631 / Mt 5,112a].  
Sant Pere Nolasc (s. XIII), prev. barce
loní, fund. mercedaris (OdeM); Sant To 
màs d’Aquino, prev. i dr. de l’Església.  
Beat Manuel Domingo i Sol, (Tortosa, 
18361909), prev., fund. dels Opera
ris Diocesans (OP).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

La nena té nou anys, a punt de ferne deu.  
Ha viscut amb intensitat els dies de Na
dal. Ha descobert la dimensió religiosa 

que aquestes festes tenen per a moltes per
sones. El pessebre de casa dels avis paterns 
i les explicacions de l’àvia. La participació en 
una Missa del Pollet, el capvespre de la vigí lia 
de Nadal, acompanyant a uns cosins i comen 
tant amb ells el què, el com i el perquè. La be 
nedicció de taula del dia de Nadal per part de  
l’avi matern. La dècima d’una cosina de la se 
va edat, a l’hora de postres, tan ben acollida  
per molts dels comensals. 

Ella no està batejada. Els pares remeteren 
el bateig a que fos una decisió adulta que ella  
prengués. Mai l’hi han parlat dels elements 
religiosos des d’una perspectiva creient. Més 
aviat ho han fet, com a molt, des d’una pers
pectiva cultural. Tampoc ha participat en ce 
lebracions religioses viscudes com a tals. Fins  
ara pensava que Jesús era com un heroi més.  
Ara se n’adona que no és ben bé això. Hi ha  
nens i nenes i persones grans que parlen amb  
ell, en el que anomenen pregària. Això l’intri ga.

Amb molts dubtes al cap i amb unes quantes  
qüestions per aclarir, el dia de cap d’any digué  
als pares: Com és que jo no sé res de Jesús?  
Ni de com parlar amb ell? Ni de qui és Déu? 
Faré la comunió com alguns nens i nenes de 
l’escola? Per què no vaig a la catequesi? La si 
tuació ha sorprès els pares. No esperaven tro 
barsela i menys tan aviat. Veuen, però, que han  
d’afrontarla. No es tanquen a res. Volen par
larne i escoltar la seva filla. Raonar el capteni  
ment que els ha guiat. «Llavors alguns presen 
taren a Jesús uns infants perquè els imposés  
les mans i pregués per ells, però els deixebles  
els renyaven. Deixeu estar els infants: no els im 
pediu que vinguin a mi, perquè el Regne del cel  
és dels qui són com ells» (Mt 19,1314).

No és un cas únic, ni rar o estrany. Els pares  
i mares han de reflexionar sobre el tema. Quan 
tes decisions no es prenen sobre els fills, a la  
infantesa, pensant en el seu bé, sobre alimen 
tació, vestimenta, temperatura ambiental, edu 
cació i escola, hàbits horaris i quotidians, com 
portaments socials, aspectes lúdics i de lleure...  
Es pot marginar la dimensió religiosa de la per 
sona? Ajornar la seva vigència? «Ara, doncs, ja 
no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans  
del poble sant i membres de la família de Déu»  
(Ef 2,19). 

Enric Puig Jofra, SJ

Ressons de Nadal
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◗  Lectura del libro de Isaías (Is 8,23b9,3)

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón 
y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria 
el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de  
los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio  
una luz grande; habitaba en tierra y sombras de muer 
te, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumen
taste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan  
al segar, como se alegran al repartirse el botín. Por
que la vara del opresor, el yugo de su carga, el bas
tón de su hombro, los quebrantaste como el día de  
Madián.

◗  Salmo responsorial (26)

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación, /¿a quién temeré? /  
El Señor es la defensa de mi vida, /¿quién me hará  
temblar? R.

Una cosa pido al Señor, / eso buscaré: / habitar en  
la casa del Señor / por los días de mi vida; / gozar 
de la dulzura del Señor, / contemplando su tem
plo. R.

Espero gozar de la dicha del Señor / en el país de la  
vida. / Espera en el Señor, sé valiente, / ten ánimo, 
espera en el Señor. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 1,1013.17)

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Je 
sucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divi 
siones entre vosotros. Estad bien unidos con un mis
mo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me 
he enterado por los de Cloe de que hay discordias en 
tre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda  
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de  
Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue 
crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautiza 
dos en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a 
bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabi
duría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de  
Cristo.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
(Mt 4,1223)

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en  
Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y  
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,  
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los  
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló». Desde entonces comen 
zó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque es 
tá cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar  
de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pe 
dro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar,  
pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí  
y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente  
dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio  
a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo,  
y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repa 
sando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.  
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo si 
guieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus  
sinagogas, proclamando el evangelio del reino y cu
rando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

Diumenge III de durant l’any (A)

Seguim els primers passos de la 
vida pública de Jesús que co
mença precisament amb una 

predicació molt clara: Convertiu-vos 
que el Regne del cel és a prop. Per tant  
per a Jesús la conversió no és només 
pròpia de la Quaresma sinó que és un  
supòsit fonamental perquè el Regne 
de Déu es faci present entre nosal tres.  
I aquesta predicació i aquest Regne són  
la gran llum que il·lumina els pobles: 
El poble que vivia a les fosques ha vist  
una gran llum, una llum resplendeix 
per als qui vivien al país tenebrós. 
Aquesta predicació començà a la regió  
de Zabuló i de Neftalí. D’aquesta ma
nera es compleix la profecia que hem 
escoltat a la primera lectura que parla  
de la humiliació del país de Zabuló i de  
Nefatlí però ara el poble que avança-
va a les fosques ha vist una gran llum, 
una llum resplendeix per als qui vivien  
al país tenebrós. Els heu omplert de goig,  
d’una alegria immensa perquè el Se
nyor ha tret el pes que carregava sobre  
les seves espatlles: Heu trossejat el jou  
que li pesava, la barra que duia a l’es-
patlla, tot ho heu trossejat. Ara el poble  
pot viure ja lliure sense cap esclavitud.  
Això és el que predicarà Jesús; això és  
el Regne de Déu, un Regne de fills, no  
d’esclaus. I al servei d’aquest Regne  
Jesús escull els primers apòstols: Pere, 
Andreu, Jaume i Joan: Veniu amb mi i us 
faré pescadors d’homes. Veiem la se 
va disponibilitat total: Abandonaren im- 
mediatament les xarxes... la barca, el  
pare i se n’anaren amb ell... Quina se 
rà la seva missió? Seguir el camí de Je 
sús: Anava per tot Galilea, ensenyant a  
les sinagogues, predicant la Bona No-
va del Regne i guarint entre la gent to-
ta malaltia. Això és també el que faran  
els apòstols que ho han deixat tot per  
predicar l’evangeli. Però el centre sem 
pre és només Jesús. Pau posa en guàr 
dia contra les divisions dels corintis. Que  
no hi hagi divisions entre vosaltres. 
Com és això? El Crist està dividit? És 
que Pau ha estat crucificat per vosal-
tres? Tots som cridats a ser apòstols, 
a seguir incondicionalment el Crist, dei 
xantho tot per ell. Però sense divisions  
entre nosaltres.

Mn. Jaume Pedrós

«Jesús anava predicant 
la Bona Nova  

del Regne i guarint 
tota malaltia»

COMENTARI

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 8,23b9,3)

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabu
ló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el ca
mí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pa
gans. El poble que avançava a les fosques ha vist 
una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien  
al país tenebrós. Els heu omplert de goig, d’una ale
gria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a 
la sega, com fan festa els vencedors quan repartei 
xen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra  
que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho  
heu trossejat com al dia de Madian.

◗  Salm responsorial (26)

R. El Senyor m’il·lumina i em salva.

El Senyor m’il·lumina i em salva, / qui em pot fer por? /  
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, / qui  
em pot esfereir? R.

Una cosa he demanat al Senyor, / i la desitjo amb to 
ta l’ànima: / poder viure a la casa del Senyor / i vetllar  
pel seu temple. R.

N’estic cert, fruiré en la vida eterna / de la bondat que  
em té el Senyor. / Espera en el Senyor! / Sigues va 
lent! Que el teu cor no defalleixi. / Espera en el Se
nyor! R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 1,1013.17)

Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us 
demano que aneu d’acord i que no hi hagi divisions 
entre vosaltres; estigueu ben units en una sola ma
nera de pensar i en un sol parer. Perquè alguns de la 
casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que 
hi ha entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vos 
altres afirma: «Jo soc partidari de Pau», «Doncs jo, 
d’Apol·ló», «Jo, de Quefes», «Jo, de Crist». Com és això?  
El Crist està dividit? És que Pau ha estat crucificat 
per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? 
Crist no m’ha enviat a batejar, sinó a anunciar l’evan
geli, i a ferho sense recórrer a un llenguatge de savis,  
perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 4,1223)

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empre
sonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Nat 
zaret, sinó a CafarNaüm, vora el llac, a la regió de Za 
buló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que 
anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Nef
talí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels  
pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una 
gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al 
país tenebrós.» 
  Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: 
«Convertiuvos, que el Regne del cel és a prop.» Tot  
vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, 
l’anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l’ai 
gua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb 
mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament 
abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més en 
llà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Ze 
bedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les  
xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immedia 
tament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell. I anava  
per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant  
la bona nova del Regne i guarint entre la gent tota  
malaltia.


