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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Recés d’Advent de joves a Poblet 
del 5 al 8 de desembre
La Delegació de Joves de la nostra diòcesi ha 

organitzat, un any més, el recés d’Advent a Po-
blet pel pont de la Immaculada. En concret 

serà el 5 al 8 de desembre a la casa dels Sale-
sians a Poblet. La lleidatana Esther Sans, religio-
sa de la Congregació de les Filles de Jesús, dirigi-
rà el recés. El cost del recés és de 80 euros. Cal 
portar la Bíblia, paper i llapis, sac de dormir o llen-
çols, tovallola, roba d’abric i el sopar del primer 
dia.

Les persones interessades ja es poden inscriu re 
enviant un correu a l’adreça: recespoblet@gmail.
com, indicant nom i cognoms, correu electrònic i 
telèfons. Una vegada la secretaria confirmi la pla-
ça, ja indicarà el procediment de pagament. 

Més informació al Facebook de la DPJ i a l’Insta-
gram @dpjlleida. 

Per a qualsevol dubte podeu trucar a Marta Huer-
tos (tel. 696 794 049) o a Marta Riera (tel. 659 
987 548). 

Santa Bernadette de Lourdes
Benvolguts diocesans:

Molts de vosaltres coneixeu la ciutat 
de Lourdes. Situada al sud de França 
és el destí de multitud de pelegrinat-

ges de tot el món. Hi acudeixen més de sis mi-
lions de persones cada any, molts d’ells ma-
lalts, per resar davant de la imatge de la Verge 
Maria demanant la seva intercessió davant de 
situacions difícils de malaltia. Allà a la gruta 
de Massabielle es va aparèixer la Mare de Déu 
a una noia diverses vegades des de l’11 de fe-
brer al 16 de juliol de 1858. 

Molts de vosaltres coneixeu el nom d’aques-
ta noia, Bernadette Soubirous, de família pobre, 
va estar marcada per moltes penalitats, va ca-
minar d’un lloc a un altre per motius laborals 
i va afrontar desgràcies per no tenir una for-
mació adequada. Se li apareix la Mare de Déu 
qui, en paraules del papa Pius XII «la fa la se-
va confident, col·laboradora, instrument de la 
seva materna tendresa i de la misericordio sa 
omnipotència del seu Fill». Les persones s’a gre -
guen a la seva crida cada vegada en més nom-
bre per pregar, fer penitència i demanar per la con-
versió dels pecadors. És acceptada en el noviciat 
de les religioses de la Caritat i, l’any 1867, fa la se-
va professió. La seva salut es dete riora i, després 
d’una llarga malaltia, mor el 16 d’a bril de 1879. 
Va ser beatificada l’any 1925 i proclamada santa 
el 8 de desembre de 1933, solemnitat de la Im-
maculada Concepció. Amb aquest nom s’havia 
identificat la Mare de Déu en les aparicions a Ber -
nadette.

Molts de vosaltres coneixeu l’Hospitalitat de 
Lourdes, entitat que organitza el pelegrinatge anual 
de malalts de la nostra diòcesi al santuari marià, 
prepara el Dia del Malalt, fomenta la devoció a la 
Mare de Déu, manté actes de culte al llarg de l’any 
i manifesta una constant preocupació pels ma-
lalts, impedits i les seves respectives famílies. Té 
la seva seu a la Casa de l’Església on celebren les 
reunions la Junta Directiva i els socis. El president 
es Ramon Reig i el consiliari Mn. F. Ribas.

Molts no sabeu que el Santuari de Lourdes 
ha inaugurat l’«Any Bernadette» aquest 2019 
per celebrar tres aniversaris: el 7 de gener es 
van complir els 175 anys del naixement de la 
santa; dos dies després, el seu baptisme i el 
16 d’abril el 140 aniversari de la seva mort. 
Aquest any té com a lema «Benaurats els po-
bres, perquè d’ells és el Regne de Déu». Amb 
aquest motiu les relíquies de la Santa recorre-
ran 45 diòcesis espanyoles, des del dia 1 de 
setembre fins a Nadal. A la nostra diòcesi hi 
seran des del dilluns 25 d’aquest mes fins al 
dimecres 27. Ja ho han fet en altres països re-
novant entre els cristians la confiança en Déu, 
la proximitat a la Mare de Déu i el record i la ve-
neració cap a aquesta gran dona.

Les relíquies són part del cos d’una perso-
na, o tot ell, venerat per algun motiu o bé algun 
objecte que, per haver estat tocat per aquesta 
persona o per altres motius, és digne de ve-
neració. Sempre té un gran valor sentimental 
per a les persones que comparteixen el mateix 
ideal de vida i busquen la seva pròpia santificació.

L’organització del pas d’aquestes relíquies 
per la nostra diòcesi s’ha encomanat a l’Hospita-
litat de Lourdes. Ho han preparat amb molt interès. 
Convido a tothom a participar en els diversos actes 
programats: Catedral, Monestir de les Carmelites, 
Hospital Arnau de Vilanova i la Residència d’Ai-
tona. Ja vam anunciar l’horari en el Full del diumen-
ge passat.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida



 Pàgina 2 24 de novembre de 2019

CERCA DE VOSOTROS Congrés nacional de la Divina 
Misericòrdia a Albacete

Exposició i mercadet de Mans 
Unides a la Regidoria de Cultura

A lbacete va acollir el mes passat la XII Troba-
da i II Congrés nacional de la Divina Miseri-
còrdia. De Lleida hi va participar un nodrit 

grup acompanyat pel nostre consiliari Mn. Xavier 
Jauset. Ell mateix va inaugurar aquest congrés amb 
una ponència sobre «Compassius en la paraula». 
De manera especial ens van impactar les experièn-
cies viscudes per dues religioses del santuari de la 
Divina Misericòrdia a Cracòvia (Polònia) on va viure 
i va morir santa sor Faustina. Elles es van centrar 
en «La confiança en l’espiritualitat de la Divina Mi-
sericòrdia». També van impartir una conferència el 
pare Patrice Chocholski, rector del santuari Sant 
Joan Maria Vianney a Ars (França) i secretariat de 
congressos internacionals de la Divina Misericòr-
dia. La seva ponència va ser sobre «La Confessió: 
lloc de trobada amb la Divina Misericòrdia». Va ex-
plicar les seves experiències escoltant a persones 
de la població d’Ars, lloc on actualment exerceix 
com a rector i on roman molt viu el record del sant rec-
tor d’Ars.

Dissabte a la nit va tenir lloc una vetlla de pregà-
ria a la Catedral. Va haver-hi també quatre testimo-
nis de persones que experimentaren «La Misericòr-
dia de Déu» de tal manera que va canviar les seves 
vides. El diumenge, Mons. Rino Fisichella va expo-

La Regidoria de Cultura de l’Ajun-
 tament de Lleida acollirà, del 27 
de novembre al 4 de desembre, 

la ja tradicional exposició i mercadet 
de labors de Mans Unides amb l’ob -
jectiu d’aconseguir fons per a aques-
ta entitat. 

L’últim dia del mercadet es farà el 
sorteig davant de notari de les obres 
d’art cedides, gratuïtament, per ar-
tistes lleidatans. Ja fa dies que l’enti-
tat està venent butlletes per poder 
participar en aquesta rifa. La inaugu-
ració serà el dia 27 a les 18.30 h.

Cal destacar que els articles de 
la llar fets a mà que es poden adqui-
rir han estat fets per voluntàries de 
l’entitat. Aquest és un dels actes 
que fa Mans Unides per aconseguir 
fons i destinar-lo a projectes al Tercer 
Món. L’exposició estarà oberta d’11 
a 14 h i de 17 a 20 h.

També, el dia 29 de novembre a les 
20 h a l’Auditori Enric Granados, i com 
a cloenda dels actes del 60è aniver-
sari de Mans Unides, tindrà lloc un 
concert de corals de les terres de Llei-
da titulat «Cantem contra la Fam».

sar el tema «La misericòrdia en la nova evangelitza-
ció».

Hi van assistir unes 500 persones arribades de di-
ferents punts d’Espanya, acompanyades de sacer-
dots i bisbes. Quan van tornar a Lleida els assistents 
estaven plens d’alegria per haver escoltat tantes 
vivències diferents però en totes elles estava l’Es-
perit Diví, que en certa manera ens va tocar una 
mica a tots els assistents. Des de l’Associació de 
la Divina Misericòrdia de Lleida demanen a Jesús 
misericordiós que aquestes experiències els ajudin 
en la seva vida diària i que sàpiguen transmetre- les 
als altres.

Santa Bernadette 
de Lourdes

Queridos diocesanos:

Muchos de vosotros conocéis la ciudad de 
Lourdes. Situada al sur de Francia es el 
destino de multitud de peregrinaciones de 

todo el mundo. Acuden más de seis millones de per-
sonas cada año, muchos de ellos enfermos, para 
rezar ante la imagen de la Virgen María pidiendo su 
intercesión ante situaciones difíciles de enfermedad. 
Allí en la gruta de Massabielle se apareció la Virgen 
a una muchacha varias veces desde el 11 de febre-
ro al 16 de julio de 1858. 

Muchos de vosotros conocéis el nombre de esa 
muchacha, Bernadette Soubirous, de familia pobre, 
estuvo marcada por muchas penalidades, caminó 
de un sitio a otro por motivos laborales y afrontó 
desdichas al no contar con una formación adecuada. 
Se le aparece la Virgen quien, en palabras del pa-
pa Pío XII «la hace su confidente, colaboradora, ins-
trumento de su materna ternura y de la misericordio-
sa omnipotencia de su Hijo». Las gentes se agregan 
a su llamada cada vez en mayor número para re-
zar, hacer penitencia y pedir por la conversión de 
los pecadores. Es aceptada en el noviciado de las 
religiosas de la Caridad y, en 1867, hace su profe-
sión. Su salud se deteriora y, tras larga enferme-
dad, muere el 16 de abril de 1879. Fue beatificada 
en el año 1925 y proclamada santa el 8 de diciem-
bre de 1933, solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción. Con este nombre se había identificado la Vir-
gen en las apariciones a Bernadette.

Muchos de vosotros conocéis la Hospitalitat de 
Lourdes, entidad que organiza la anual peregrina-
ción de enfermos de nuestra diócesis al santuario 
mariano, prepara el Día del Enfermo, fomenta la de-
voción a la Virgen, mantiene actos de culto a lo largo 
del año y manifiesta una constante preocupación 
por los enfermos, impedidos y sus respectivas fa-
milias. Tiene su sede en la Casa de la Iglesia don-
de celebran las reuniones la Junta Directiva y los 
socios. El presidente es Ramón Reig y el consiliario 
Mn. F. Ribas.

Muchos no sabéis que el Santuario de Lourdes 
ha inaugurado el «Año Bernadette» en 2019 para ce-
lebrar tres aniversarios: el 7 de enero se cumplían 
los 175 años del nacimiento de la santa; dos días 
después, su bautismo y el 16 de abril el 140 ani-
versario de su muerte. Este año tiene como lema 
«Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el 
Reino de Dios». Con tal motivo las reliquias de la San-
ta recorrerán 45 diócesis españolas, desde el día 1 
de septiembre hasta Navidad de este año. En nues-
tra diócesis estarán desde el lunes 25 de este mes 
hasta el día 27. Ya lo han hecho en otros países re-
novando entre los cristianos la confianza en Dios, 
la cercanía a la Virgen y el recuerdo y la veneración 
hacia esta gran mujer.

Las reliquias son parte del cuerpo de una perso-
na, o todo él, venerado por algún motivo o bien al-
gún objeto que, por haber sido tocado por esa per-
sona o por otros motivos, es digno de veneración. 
Siempre tienen un gran valor sentimental para las 
personas que comparten el mismo ideal de vida y 
buscan su propia santificación.

La organización del paso de estas reliquias por 
nuestra diócesis se ha encomendado a la Hospitali-
dad de Lourdes. Lo han preparado con mucho inte-
rés. Os invito encarecidamente a todos a participar 
en los diversos actos programados: Catedral, Mo-
nasterio de las Carmelitas, Hospital Arnau de Vilano-
va y la Residencia de Aitona. Ya se anunció el hora-
rio en el Full del domingo pasado. 

Con mi bendición y afecto. 

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Sant Pau 
demana resar “per tots 
aquells que són al poder” 
(1Tim 2,2). Hem d’apren -

dre a fer-ho, també pels polítics que no 
defensen les nostres idees. El cristià 
ha de resar per tots els governants, 
perquè treballin pel bé comú» (17 de 
setembre).

@Pontifex: «“El Senyor va sentir una 
gran compassió” (Lc 7,13). El nostre 
Déu és un Déu de compassió, i la com-
passió és la debilitat de Déu, però 

també la seva força» (18 de setem-
bre).

@Pontifex: «Tot projecte humà pot 
primer obtenir consensos i després 
naufragar, en canvi tot el que ve de 
dalt i porta la “firma” de Déu està des-
tinat a perdurar» (18 de setembre).

@Pontifex: «La pau és una con-
versió del cor i de l’ànima. És 
un repte que demana ser ac-
ceptat dia rere dia» (21 se-
tembre).
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Hora Santa tots els diumenges a la Catedral

Us recordem que tots els diumenges a les 18 h, 
a la capella del Santíssim de la Catedral, Mn. Ma-

teu Hidalgo presideix l’Hora Santa. Després, a les 
19.30 h se celebra la missa. Hi sou tots convidats.

AGENDAAGENDA

◗  Dies 25, 26 i 27. Relíquies de santa 
Bernadette a Lleida. Podeu veure el 
programa a www.bisbatlleida.org

◗  Dimarts, 26 de novembre. A les 18.30 h, 
inauguració de l’exposició de Mans 
Unides a la Regidoria de Cultura.

◗  Dimecres, 27 de novembre. A les 17 h, 
Missa a l’Acadèmia Mariana presi-
di da pel Bisbe per celebrar la festivi-
tat de la Medalla Miraculosa. 

◗  Divendres, 29 de novembre. A les 
20 h, concert de corals «Cantem con-
tra la Fam». Auditori Enric Granados.

   

25.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Dn 1,1-6.8-20 / Sl: Dn 3,52a-56 / 
Lc 21,1-4]. Santa Caterina d’Alexan-
dria, vg. i mr., titular del Monestir del 
Sinaí (s. IX), patrona dels filòsofs.

26.  Dimarts [Dn 2,31-45 / Sl: Dn 
3,57-61 / Lc 21,5-11]. Sant Silvestre 
(†1267), abat, fund. branca benedic-
tina; sant Lleonard de Porto Mauri-
zio, prev. franciscà; sant Joan Berch-
mans, rel.

27.  Dimecres [Dn 5,1-6.13-
14.16-17-23-28 / Sl: Dn 3,62-67 / 
Lc 21,12-19]. Beat Ramon Llull, mr., 

terciari franciscà, de Mallorca (1232-
1316).

28.  Dijous [Dn 6,11-27 / Sl: Dn 
3,68-74 / Lc 21,20-28]. Sant Ruf, 
mr.; sant Mansuet, bisbe i mr.; sant 
Jaume de Marchia, prev. franciscà; 
santa Caterina Labouré, vg. paüla.

29.  Divendres [Dn 7,2-14 / Sl: 
Dn 3,75-81 / Lc 21,29-33]. Sant Sa-
durní, Serni o Cerní, bisbe de Tolosa 
de Llenguadoc i mr.; sant Demetri, mr.

30.  Dissabte [Rm 10,9-18 / Sl 
18 / Mt 4,18-22]. Sant Andreu, apòs-
tol de Betsaida, deixeble del Baptis-

ta i germà de Pere; santa Justina, vg. 
i mr.

DESEMBRE

1.  Diumenge vinent, I d’Advent 
(lit. hores: 1a setm.) [Is 2,1-5 / Sl 
121 / Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44]. 
Sant Eloi, bisbe de Noyon (641-660), 
patró dels qui treballen els metalls; 
sants Edmon Campion i Robert South -
well, prevs., i beats Roger Filock, Robert 
Middleton i companys, mrs. (jesuïtes); 
sant Naüm, profeta (s. VII aC); santa 
Natàlia, mr., esposa de sant Adrià.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Diàleg 
i reconciliació

E l text central de l’Exhortació del papa 
Francesc Amoris Laetitia sobre el ma-
trimoni i la família, el capítol quart, és 

un comentari extens del text conegut de sant 
Pau que parla de l’amor (Primera Carta als 
de Corint, 13,1-13) aplicat a la vida familiar. 
Quan acaba el comentari no deixa el tema de 
l’amor sinó que hi afegeix alguns accents pro-
pis. Un dels més interessants és el diàleg, 
al qual dedica sis números excel·lents. Co-
mença així: «El diàleg és una forma privile-
giada i indispensable de viure, expressar i ma-
durar l’amor en la vida matrimonial i familiar» 
(núms. 136-141). Sant Pau no parla del dià-
leg i sembla que al Papa vulgui completar el 
text paulí. De fet, amb el temps hem hagut 
d’aprendre moltes coses sobre la riquesa de 
l’amor cristià. Una cosa que hem après és 
que l’amor als altres, persones, grups i po-
bles, no consisteix només en ajudar els ne-
cessitats, sinó que ha de portar a un clima de 
diàleg responsable i respectuós. La nostra 
cultura està cridada a aprofundir el sentit i els 
camins del diàleg, de la mateixa manera que 
altres cultures han aprofundit el sentit de l’o -
bediència o de la pregària.

Hi ha un aspecte del diàleg que cal posar 
de relleu. Les relacions entre persones, grups 
o pobles, no són neutres ni acaben de comen-
çar; estan molt marcades per la història, 
i aquesta història pot ser molt conflictiva. 
Constatem sovint les reticències, les queixes, 
les acusacions d’uns pobles contra els altres, 
arrelades en la història, més o menys llunya-
na. Només cal evocar els conflictes entre Eu-
ropa i Amèrica, o entre Europa i Àfrica. Això 
porta a un accent important; avui, el diàleg 
vol dir sempre, d’una manera o altra, recon-
ciliació. No podem caure en el perill d’estar 
sempre acusant els altres. Aprendre a dialo-
gar comporta tenir el cor obert a la reconcilia-
ció. Estar disposat a dialogar no és gratuït; 
vol dir estar disposat a fer un camí de recon-
ciliació amb persones o pobles amb els qui 
tenim històries conflictives. És una ascètica 
gens fàcil. L’Evangeli és una escola de recon-
ciliació.

Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

REFLEXIONS«Estimem l’Església i tenim set 
del Déu que li dona vida»

Ja fa dies, el març del 2017, alguns feligresos de 
les parròquies de Lleida vam participar al «Simpo-
si Internacional: Reforma i reformes en l’Església», 

a Barcelona. Tot dinant es compartí la idea de formar 
un grup de treball, que s’iniciaria des de la Unitat Pas-
toral de Cappont —però seria obert a totes les parrò-
quies— per reflexionar i veure com podem dur a terme 
aquestes reformes a les nostres comunitats parro-
quials.

Aviat es va posar en marxa aquest grup, es formà 
durant dos anys i el va seguir un altre que ja va pel se-
gon any de formació i jo soc una de les persones afor-
tunades que hi participa. Ens reunim un cop al mes; 
fem una estona de pregària junts i compartim un ca-
fè abans de la sessió de treball. Tot seguit ve la part 
formativa amb temes inspirats en la metodologia de 
James Mallon: Una renovación divina. De una parro-
quia de mantenimiento a una parroquia missionera 
(BAC), y de Tom Corcoran y Michael White: La recons-
trucción de una parroquia (Libros Liguori).

Després tenim una estona per compartir en grup 
i acabem amb un dinar junts, al menjador de la Casa 
de l’Església-Acadèmia Mariana. Al final de tot i abans 
de marxar, tornem a la sala de treball per compartir 
un feedback del qual ha estat la jornada per a cadascú.

El mes passat vam fer la primera trobada d’aquest 
segon curs, amb el tema «La missió», i vam reflexio-
nar sobre la importància de què cadascú descobreixi 
quina és la missió específica que Déu li encomana, 
segons la seva vocació i els seus dons particulars, 
més enllà de tantes coses que fem i amb les que no 
ens acabem de sentir realitzats. Si no vivim la nostra 
missió, patim i fem patir. Per això és primordial des-
cobrir-la i viure-la: dedicar-hi temps, mirar endins, es-
coltar-nos, discernir, destriar i quedar-nos amb allò que 
ens identifica i ens fa sentir feliços mentre ho realit-
zem, alhora «que produeix un impacte positiu en els al-
tres».

En la conversa distesa del dinar hi va haver lloc per 
fer cinc cèntims del que havia estat el curs on-line so-
bre «Les dones a l’Església», que impartí un grup de teò-

logues de la Escuela de Teología y Ministerio del Bos-
ton College, amb una visió plenament femenina i no-
va del tema i que havien fet un parell de les persones 
presents.

Intueixo que aquest tema de les dones a l’Església 
el podríem assumir com a contingut important de la 
formació sobre la renovació de les parròquies donat 
que la participació i col·laboració voluntària a les ma-
teixes és, des de sempre, majoritàriament femenina 
i no podem obviar-ho ni silenciar-ho ni delegar-les a 
segons llocs ni marginar-les. Les aportacions de les 
dones a l’Església li han suposat transformacions im-
portants —en aquesta renovació que tant costa—, 
als seus inicis i també, per exemple, al Concili Vaticà II, 
tot i que aquí elles eren una minoria i solament hi van 
poder participar com a auditores.

L’Esperit bufa i bufa. Nosaltres tenim set de Déu i 
ens sentim atrets per aquesta crida de donar més vi-
da a les nostres comunitats parroquials i ens oferim a 
formar-nos per aprendre a fer-ho amb l’ajuda de Déu 
i molta fe, constància i renovació-conversió personal. 
Algú més vol apuntar-se? Ens acompanyen Carles 
Sanmartín, Lluís Sallán i Laureano Sánchez, de qui re-
bem la formació i una energia que engresca. I ens van 
anunciar que la propera sessió ens la donarà una Ani-
madora de Comunitat, Dolors Queralt, compartint-nos 
la seva missió i visió personal.

Gràcies a tots!
Assun Solà Pijuan

Animadora de Comunitat.
Parròquia de Sant Pau
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◗  Lectura del segundo libro de Samuel 
(2Sam 5,1-3)

En aquellos días, todas las tribus de Israel se pre-
sentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hue-
so tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, 
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que 
dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su par-
te, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pue-
blo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los ancianos 
de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo 
una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del 
Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.

◗  Salmo responsorial (121)

R. Vamos alegres a la casa del Señor.

¡Qué alegría cuando me dijeron: / «Vamos a la ca-
sa del Señor»! / Ya están pisando nuestros pies / 
tus umbrales, Jerusalén. R.

Allá suben las tribus, / las tribus del Señor, / se-
gún la costumbre de Israel, / a celebrar el nombre 
del Señor; / en ella están los tribunales de justi-
cia, / en el palacio de David. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Colosenses (Col 1,12-20)

Hermanos: 
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho ca-
paces de compartir la herencia del pueblo santo 
en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinie-
blas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su 
amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios in-
visible, primogénito de toda criatura; porque en él 
fueron creadas todas las cosas: celestes y terres-
tres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue creado por él y 
para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene 
en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Igle-
sia. Él es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, y así es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y 
para él quiso reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre 
de su cruz.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 23,35-43)

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas 
a Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que se sal-
ve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegi-
do». Se burlaban de él también los soldados, que 
se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres 
tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había tam-
bién por encima de él un letrero: «Este es el rey de 
los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo in-
sultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a 
ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndo-
le e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a 
Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en 
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos 
el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no 
ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En ver-
dad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Jesucrist, rei de tot el Món (C)

Sembla que a alguns cristians els fa 
nosa el títol de Rei aplicat a Crist tal 
com fa la litúrgia d’avui. Però no-

més ens cal veure l’evangeli per adonar- nos 
de quin tipus de reialesa estem parlant. 
Els soldats se’n burlaven; li deien: Si ets 
el rei dels jueus salva’t tu mateix. Sobre 
d’ell hi havia un rètol que deia: El rei dels 
jueus. O sigui que Jesús és un rei crucificat! 
Molt lluny, per tant, dels honors que hom 
suposa s’han de donar als reis. El seu 
Regne tot i començar aquí a la terra arriba 
a la seva plenitud en l’altra vida. Per això 
al lladre que li diu: Jesús, recordeu-vos de 
mi quan arribeu al vostre Regne. Jesús li 
respongué: T’ho dic amb tota veritat: Avui 
seràs amb mi al Paradís. El Regne de Déu 
en la seva plenitud és el Paradís i ell pot 
obrir-ne les portes com ho fa amb el lladre. 
La primera lectura parla de David que a 
la Bíblia és presentat com el rei model, el 
rei segons el cor de Déu. Però el veritable 
rei en sentit absolutament superior és Crist. 
Per això tota la segona lectura és un gran 
himne a aquest Rei universal, Senyor de 
l’univers: El Pare us ha fet dignes de tenir 
part en l’heretat del poble sant, en el Reg-
ne de la llum. Ell ens alliberà del poder de 
les tenebres i ens traspassà al regne del 
seu Fill estimat, en qui tenim el nostre res-
cat, el perdó dels nostres pecats. Aquest 
Regne ja comença aquí; en el moment del 
nostre baptisme entrem a formar part d’a -
quest Regne, rebem ja el perdó dels nos-
tres pecats. Pau diu encara: Déu ha creat 
totes les coses per ell, tant les visibles com 
les invisibles, trons, sobirans governs i po-
testats. És el cap de l’Església, és la pri-
mícia dels qui retornen d’entre els morts. 
Crist és Rei perquè ha vençut el pecat i la 
mort i ens obre a nosaltres les portes del 
seu Regne etern. Per això ara i aquí hem 
de treballar per fer present i viu el Reg-
ne de Déu amb tots els seus valors, enca-
ra que això ens suposi també, de vegades, 
la crucifixió. Crist és un Rei crucificat.

Mn. Jaume Pedrós

Crist és 
un Rei crucifi cat

COMENTARI

◗  Lectura del segon llibre de Samuel 
(2Sa 5,1-3)

En aquells dies, les tribus d’Israel anaren a trobar 
David a Hebron i li digueren: «Som família teva, som 
os del teu os i carn de la teva carn. Ja abans, men-
tre Saül era el nostre rei, tu conduïes les tropes 
d’Israel quan anaven a la guerra i quan en torna-
ven, i el Senyor et digué: “Tu pasturaràs Israel, el 
meu poble, seràs el seu sobirà”». Així, quan els an-
cians d’Israel anaren a trobar el rei a Hebron, el rei 
David va fer amb ells un pacte davant el Senyor i 
l’ungiren rei d’Israel.

◗  Salm responsorial (121)

R.  Quina alegria quan em van dir: «Anem a la ca-
sa del Senyor.»

Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa 
del Senyor.» / Ja han arribat els nostres peus al teu 
llindar, Jerusalem. R.

És allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor. / 
A complir l’aliança d’Israel, / a lloar el nom del Se-
nyor. / Allí hi ha els tribunals de justícia. / Els tribu-
nals del palau de David. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Colosses (Col 1,12-20)

Germans, doneu gràcies al Pare, que us ha fet dig-
nes de tenir part en l’heretat del poble sant, en el 
regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les te-
nebres i ens traspassà al regne del seu Fill estimat, 
en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres 
pecats. Ell és imatge del Déu invisible, engendrat 
abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes 
les coses per ell, tant les del cel com les de la ter-
ra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobi-
rans, governs i potestats. Déu ha creat tot l’univers 
per ell i l’ha destinat a ell. Ell existeix abans que 
tot, i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el 
cap del cos, que és l’Església. Ell n’és l’origen, és 
la primícia dels qui retornen d’entre els morts, per-
què ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que 
residís en ell la plenitud de tot el que existeix; per 
ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, posant 
la pau en tot el que hi ha tant a la terra com al cel, 
per la sang de la creu de Jesucrist.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 23,35-43)

En aquell temps, les autoritats es reien de Jesús 
clavat en creu i deien: «Ell, que en salvava d’altres, 
que se salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l’E -
le git.» Els soldats també se’n burlaven: tot oferint-li 
vinagre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t tu 
mateix.» Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: «El 
rei dels jueus.» Un dels criminals penjats a la creu 
també li deia insultant-lo: «No ets el Messies? Sal -
va’t a tu mateix i a nosaltres.» Però l’altre, renyant- 
lo, li respongué: «Tu, que estàs sofrint la mateixa 
pena, tampoc no tens temor de Déu? I nosaltres 
ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig 
que ens correspon pel que hem fet, però aquest 
no ha fet res de mal.» I deia: «Jesús, recordeu-vos 
de mi, quan arribeu al vostre Regne.» Jesús li res-
pongué: «T’ho dic amb tota veritat: Avui seràs amb 
mi al paradís.»


