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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

La parròquia de la Sagrada Família 
celebra la seva festivitat

E l bisbe Salvador va presidir el diumenge 29 
de desembre la festivitat de la Sagrada Fa-
mília a la parròquia del mateix nom al barri 

lleidatà de Cappont. La Missa, concelebrada pel 
rector de la parròquia, Mn. Lluís Sallán, també 
va comptar amb la participació de la Coral Units 
pel Cant dirigida per Antonieta Melé.

  L’Eucaristia va servir per ressaltar que la famí -
lia és el suport que fa possible entendre l’amor, 
especialment dels pares, sense esperar res a can -
vi i la importància de què els fills se sentin esti-
mats i aprenguin a respectar. 
  Un nombrós grup de fidels va participar en l’Eu -
caristia.

Diumenge de la Paraula de Déu
Benvolguts diocesans:

E ra un costum a les nostres diòcesis catala-
nes dedicar el primer diumenge d’Advent a 
ressaltar la importància de la Bíblia per a la 

vida ordinària de tot cristià. S’aconsellava que du-
rant uns dies d’aquella setmana s’organitzessin 
algunes activitats per afavorir la lectura, la reflexió 
i l’oració, tant individual com comunitàriament, 
amb el text sagrat. Així ho vam fer i molta gent va 
valorar positivament la iniciativa.

Per a aquest any el papa Francesc ha demanat 
a totes les diòcesis del món que, «després de la 
conclusió del Jubileu extraordinari de la misericòr-
dia, es pensés en un diumenge completament de-
dicat a la Paraula de Déu, per entendre la riquesa 
inesgotable que prové d’aquest diàleg constant de 
Déu amb el seu poble». En una Carta Apostòlica 
que va firmar el passat 30 de setembre i que va 
enviar a tots els bisbes deia el Papa:

«Així doncs, estableixo que el III Diumenge 
del Temps Ordinari estigui dedicat a la celebra-
ció, reflexió i divulgació de la Paraula de Déu. 
Aquest diumenge es col·locarà en un moment 
oportú d’aquest període de l’any, en el qual estem 
convidats a enfortir els llaços amb els jueus i a 
resar per la unitat dels cristians. No es tracta 
d’una simple coincidència temporal: celebrar 
el Diumenge de la Paraula de Déu expressa un 
valor ecumènic, perquè la Sagrada Escriptura 
indica als que es posen en actitud d’escolta el 
camí a seguir per arribar a una autèntica i sòlida 
unitat.» 

Tots sabeu que l’anomenat Temps Ordinari 
de l’Any Litúrgic comença després de les festes 
de Nadal, s’interromp amb el temps de la Quares-
ma i de la Pasqua, i es torna a prendre després 
a les setmanes següents fins el temps d’Advent 
o preparació per al Nadal. Aquest diumenge, 26 
de gener, és l’indicat pel Papa per a aquesta jor-
nada tan important.

Les nostres diòcesis han deixat enrere la seva 
iniciativa particular per sumar-se al projecte gene-
ral del Papa que resumeix en poques línies de la 
seva mencionada carta la importància de la Pa-
raula de Déu per a tots. De forma especial per als 
creients a qui aconsella, segons la seva respon-
sabilitat eclesial, la seva formació i creixe ment 
espiritual amb la Bíblia com a suport. Per exem-
ple als catequistes els diu que «sentin la urgència 
de renovar-se a través de la familiaritat i l’estudi de 
la Sagrada Escriptura, per afavorir un veritable dià-
leg entre els qui l’escolten i la Paraula de Déu». 
Parla dels predicadors i les homilies. Vincula l’Es-
criptura amb la fe dels creients i la participació en 
els sagraments. Posa exemples, en fi, del tracte 
que Jesús té amb la Paraula i els consells que ofe-
reix als seus acompanyants i oients.

No és la meva intenció insistir més en aques-
ta línia d’actuació. Tots ho sabeu. Us demano fer 
un esforç per apropar la vostra ment i el vostre 
cor a la Paraula de Déu; que dediqueu un temps 
a la seva lectura i que sapigueu donar-la a conèi-
xer als més joves de les vostres famílies. Us con-
vido també a participar en les dues activitats que 
hem programat a la nostra diòcesi per aquesta 

setmana: el dimarts, dia 28, a les 19.30 hores, 
s’ha previst al Museu de Lleida, una sessió ex-
plicativa amb els tapissos amb tema bíblic, que 
conserven i el dia 29, a les 20 hores, una vetlla 
de pregària a l’oratori de l’IREL. 

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

  
FE D’ERRATES. Els actes de la Setmana de la Bíblia han tingut un canvi d’última hora. Les dates i hores correctes són les següents: dimarts 28 
de gener, a les 19.30 hores, acte al Museu de Lleida a càrrec de Carme Berlabé i Mar Pérez sobre tapissos amb tema bíblic; i dimecres 29 de ge-
ner, a les 20 hores, vetlla de pregària a l’IREL.
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CERCA DE VOSOTROS L’hospital Arnau de Vilanova
celebra les festes de Nadal

Calendari de diàlegs 
prematrimonials per a l’any 2020

E ls agents de Pastoral de la Salut del Servei 
Religiós de l’hospital Arnau de Vilanova han 
organitzat, un any més, diferents activitats 

per celebrar les festes nadalenques. Entre aques-
tes activitats destaca les felicitacions escrites per 
alumnes d’una escola de la ciutat, enguany, a càr-
rec de FEDAC Lleida, Germanes Dominiques de l’A-
nunciata. Però també es van adornar les sales i 
passadissos amb motius nadalencs, es va oferir 
un concert de nadales i els Reis d’Orient van visitar 
els malalts més petits.

La Delegació diocesana de Família i Vida del 
Bisbat de Lleida ha donat a conèixer el calen-
dari dels diàlegs prematrimonials per a l’any 

2020. Aquests diàlegs són una oportunitat adreça-
da als nuvis per tal d’aprofundir en la seva relació i 
de contribuir, al mateix temps, a una preparació mi-
llor del matrimoni i el seu sagrament.

En aquests cursos s’utilitza el tracte personal i 
el diàleg de les parelles entre elles mateixes i amb 
els casats sobre temes com: la psicologia de la pa-
rella; l’amor; la sexualitat; els fills; l’obertura social de 
la parella; fe i el sagrament del matrimoni. Aquests 
temes es tracten en sessions de dues hores al llarg 
de cinc dies, en grups de diverses parelles.

Els alumnes del FEDAC Lleida van escriure 250 
felicitacions a malalts que no coneixen i que no po-
den passar el Nadal amb la seva família. És una 
iniciativa que té molt bona acollida tant per part 
dels alumnes com sobretot per part dels pacients 
i dels seus familiars. La setmana abans de Nadal, 
els agents de Pastoral de la Salut van ser els encar-
regats de passar per les habitacions a entregar 
aquestes felicitacions. Des del Servei Religiós afir-
men que «volem agrair la participació del col·legi 
FEDAC ja que amb el seu gest senzill han arribat al 
cor dels malalts».

Una altra dels actes tradicionals és la cantada 
de nadales per part de la Coral Clamor de Soses 
el dia 24 de desembre per les diferents plantes del 
centre. Després, a les 18 hores, es va celebrar la 
missa amb la participació de la mateixa coral. 

El colofó final de les festes va ser la visita dels Reis 
d’Orient acompanyats pels patges als nens i nenes 
ingressats a qui van portar un regal, així com un 
detall per als nadons. Després van ser rebuts pel 
cap de guàrdia a la porta principal i, a continuació, 
van anar a adorar al Nen Jesús. Finalment, a la sa-
la d’actes van repartir joguines per als fills i filles 
dels treballadors de l’hospital.

La inscripció a aquests diàlegs es farà els dimarts 
de 18 a 20 hores al Bisbat de Lleida (carrer del 
Bisbe, 1). També us podeu informar cada dia de la 
setmana entre 18 i 22 h al t. 628 164 870. També 
es fan cursets i convivències a Juneda i Torres de 
Segre.

Domingo de la 
Palabra de Dios

Queridos diocesanos:

E ra una costumbre en nuestras diócesis cata-
lanas dedicar el primer domingo de Adviento 
a resaltar la importancia de la Biblia para la 

vida ordinaria de todo cristiano. Se aconsejaba que 
durante unos días de esa semana se organizaran 
algunas actividades para favorecer la lectura, la 
reflexión y la oración, tanto individual como comu-
nitariamente, con el texto sagrado. Así lo hicimos 
y mucha gente valoró positivamente la iniciativa.

Para este año el papa Francisco ha pedido a to-
das las diócesis del mundo que, «tras la conclusión 
del Jubileo extraordinario de la misericordia, se 
pensara en un domingo completamente dedicado 
a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza 
inagotable que proviene de ese diálogo constante 
de Dios con su pueblo». En una Carta Apostólica 
que firmó el pasado 30 de septiembre y envió a 
todos los obispos decía el Papa:

«Así pues, establezco que el III Domingo del 
Tiempo Ordinario esté dedicado a la celebración, 
reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Es-
te domingo se colocará en un momento oportuno 
de ese período del año, en el que estamos invita-
dos a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar 
por la unidad de los cristianos. No se trata de una 
mera coincidencia temporal: celebrar el Domingo 
de la Palabra de Dios expresa un valor ecuméni-
co, porque la Sagrada Escritura indica a los que se 
ponen en actitud de escucha el camino a seguir pa-
ra llegar a una auténtica y sólida unidad.» 

Todos sabéis que el llamado Tiempo Ordinario 
del Año Litúrgico empieza tras las fiestas de la Na-
vidad, se interrumpe con el tiempo de la Cuares-
ma y de la Pascua, y se vuelve a tomar después 
con las semanas siguientes hasta el tiempo del 
Adviento o preparación para la Navidad. Este do-
mingo, 26 de enero, es el indicado por el Papa pa-
ra esta jornada tan importante.

Nuestras diócesis han dejado atrás su iniciativa 
particular para sumarse al proyecto general del Pa-
pa que resume en pocas líneas de su mencionada 
carta la importancia de la Palabra de Dios para to-
dos. De forma especial para los creyentes a quie-
nes aconseja, según su responsabilidad eclesial, 
su formación y crecimiento espiritual con la Biblia 
como sustento. Por ejemplo a los catequistas les 
dice que «sientan la urgencia de renovarse a tra-
vés de la familiaridad y el estudio de la Sagrada 
Escritura, para favorecer un verdadero diálogo en-
tre quienes los escuchan y la Palabra de Dios». Ha-
bla de los predicadores y las homilías. Vincula la 
Escritura con la fe de los creyentes y la participa-
ción en los sacramentos. Pone ejemplos, en fin, 
del trato que Jesús tiene con la Palabra y los con-
sejos ofrecidos a sus acompañantes y oyentes.

No es mi intención insistir más en esta línea de 
actuación. Todos lo sabéis. Os pido hacer un es-
fuerzo para acercar vuestra mente y vuestro cora-
zón a la Palabra de Dios; que dediquéis un tiem-
po a su lectura y que sepáis darla a conocer a los 
más jóvenes de vuestras familias. Os invito tam-
bién a participar en las dos actividades que para 
esta semana hemos programado en nuestra dió-
cesis: el martes, día 28, a las 19.30 horas, habrá 
en la sede del Museo de Lleida, una sesión expli-
cativa con los tapices con tema bíblico, que allí 
se conservan y el miércoles, día 29, a las 20 ho-
ras, una vigilia de oración en el oratorio del IREL.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «L’amor de 
Déu es fa llàgrima, es fa 
plor de tendresa en Je-
sús: plora per cadascú 

de nosaltres, tal i com va plorar per Je-
rusalem, quan no ens deixem esti mar. 
Aquesta és la tendresa de l’a mor de 
Déu» (31 d’octubre).

@Pontifex: «El record dels sants ens 
porta a alçar la vista cap al cel: no per 
oblidar les realitats de la terra, sinó 
per afrontar-les amb més coratge i es-
perança» (1 de novembre).

@Pontifex: «La santedat és el 
fruit de la gràcia de Déu i de la 
nostra lliure resposta cap a 
ella. La santedat és do i cri -
da» (4 de novembre).

@Pontifex: «L’esperança cris-
tiana, alimentada per la llum 
de Crist, fa resplendir la 
resur recció i la vida fins 
i tot en les nits més 
fosques del món» 
(7 de novem-
bre).
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El transhumanisme: 
Una primera 

aproximació (I)

En els països d’influència cultural anglo-
saxona, el transhumanisme ha aconse-
guit una gran notorietat tant en els mit-

jans de comunicació de massa tradicionals, 
com en la universitat i en la literatura científi-
ca de divulgació. Qualsevol que faci el petit 
esforç de posar el mot transhumanism o post -
humanism en un cercador de la xarxa, es to-
parà amb milers de pàgines que, a la vegada, 
es refereixen a d’altres pàgines, formant una 
teranyina realment complexa que cada dia 
creix de volum i d’intensitat. 

És un moviment planetari i incloent que pre-
tén sumar ciutadans de tot el globus, indepen-
dentment de quina sia la seva situació social, 
el seu origen o la seva llengua materna. No va 
adreçat, exclusivament, als treballadors o als 
artistes o als intel·lectuals. S’adreça a tot és-
ser humà que aspiri a millorar la seva qualitat 
d’existència, a viure més anys i a fruir d’unes 
capacitats i d’unes qualitats que la naturale-
sa no li ha atorgat de manera arbitrària. 

Com tot moviment, però, és un conglomerat 
que integra en el seu si formacions i grupuscles 
de diferent naturalesa, però que té la pretensió 
de transcendir l’àmbit de l’acadèmia, per es-
devenir un moviment de transformació social 
i política. Se sustenta sobre la virtut de l’es-
perança i, per tant, està als antípodes de la 
moral de derrota, del desencís del món i del 
nihilisme polític i social. Enfront de la mirada 
apocalíptica i fatalista que dibuixa un futur ne-
gre, enfront del no hi ha res a fer, el transhu-
manisme es presenta, públicament, amb un 
missatge ple d’esperança en el futur basat 
en la nova aliança entre la condició humana 
i la tecnologia. 

La finalitat d’aquest moviment no és, d’en-
trada, transformar el món, alterar els sistemes 
de producció i de consum o bé esclafar el tur-
bocapitalisme, en paraules d’Anthony Giddens 
(1938). És, prioritàriament, transformar la ma-
teixa naturalesa humana i, d’aquesta mane-
ra, transformar el món. Per tant, el subjecte i 
l’objecte de la revolució són, exactament, el ma-
teix: l’ésser humà. 

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONSJORNADA DE LA INFÀNCIA MISSIONERA 

«Amb Jesús a Egipte, en marxa»

Inscripcions obertes per a la Festa 
dels Patrons de Vida Creixent 

Infància Missionera és una Obra del 
Papa que promou l’ajuda recíproca en-
tre els nens del món i la seva jornada 

se celebra el quart diumenge de gener. 
Aquesta iniciativa proposa activitats mis-
sioneres a les escoles i per la catequesi 
amb les quals educar als infants en la fe 
i la solidaritat amb la missió. També se’ls 
convida a col·laborar personalment amb 
els seus estalvis per als nens dels paï-
sos empobrits amb l’objectiu que els 
nens ajudin als nens. 

«Amb Jesús a Egipte, en marxa» és el le-
ma d’aquest any. Hi veiem un Jesús Nen re-
fugiat a Egipte, vivint en carn pròpia el so-
friment i la injustícia que pateixen els més 
dèbils. Des del principi Jesús coneix l’o-
posició i la persecució. La Sagrada Famí lia 
es veu obligada a posar-se en camí, com 
tants d’altres migrants, refugiats i despla-
çats forçosos dels nostres dies. També «en 
marxa» es posen els missioners per anun-
ciar a Jesús a qui no el coneixen.

Infància Missionera és una escola de 
formació en la fe i en la missió per als nens 
de tot el món. Des de les delegacions de 
missions s’editen materials didàctics du-
rant tot el curs, però en especial en aques-
tes dates perquè els nens i les nenes 
aprenguin a ser els petits missioners de 
Jesús.

La trobada per commemorar la Festa dels Patrons 
de Vida Creixent se celebra enguany el dimarts 
4 de febrer a la Casa de l’Església i ja s’ha obert 

el període d’inscripció. La trobada comença a les 
10.30 hores amb l’acolliment dels grups i s’allarga-
rà fins a les 16.30 hores. També s’ha previst una 
xerrada a càrrec del consiliari del moviment a Llei-

da, el pare Josep Vilarrubias i l’assemblea en la qual 
es comunicarà les notícies del moviment i tothom 
qui vulgui podrà fer un comentari. A les 13.15 hores 
està prevista l’eucaristia que serà presidida pel nos-
tre Bisbe i després serà el torn del dinar de germa-
nor. L’actuació del cor CRVL posarà el colofó final a 
la reunió.

AGENDAAGENDA

◗  Dimarts, 28 de gener. A les 19.30 h, 
conferència sobre «Les fonts bíbli-
ques i els tapissos de la Seu Vella», 
serà al Museu de Lleida. A càrrec de 
Carme Berlabé i Mar Pérez.

◗  Dimecres, 29 de gener. A les 20 h, pre-
gària bíblica, dins de la Setmana Bí-
blica 2020. Serà a l’IREL.

◗  Dissabte, 1 de febrer. Jornada de la Vi-
da Consagrada. A les 11 h, sessió 
informativa sobre el voluntariat in ter-
nacional, serà al Bisbat a la seu de 
Missions.

◗  Diumenge, 2 de febrer. Dia de la Can -
delera i festa de la Mare de Déu del 
Blau. A les 18 h, Missa a la Catedral 
i després ofrena de llum. Acte presidit 
pel Bisbe.

   

27.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[2S 5,1-7.10 / Sl 88 / Mc 3,22-30]. 
Santa Àngela de Mèrici (1470-1540), 
vg. fund. ursulines (Brèscia, 1535). 
Tortosa:  Sant Enric d’Ossó i Cer-
velló (Vinebre, Ribera d’Ebre 1840 - 
Gilet, València 1896), prev., fund. de 
les teresianes (STJ).

28.  Dimarts [2S 6,12b-15.17-
19 / Sl 23 / Mc 3,31-35]. Lleida: 
Sant Valeri. Sant Tomàs d’Aquino 
(1274), prev. dominicà i doctor de 
l’Església, patró dels estudiosos i 
els estudiants, venerat a Tolosa de 
Llenguadoc; sant Flavià, soldat, mr.

29.  Dimecres [2S 7,4-17 / Sl 
88 / Mc 4,1-20]. Sant Feliu de Llo-

bregat:  Sant Pere Nolasc (s. XIII), 
prev.. barceloní, fund. mercedaris 
(OdeM); Lleida:  Sant Tomàs d’Aqui-
no, prev. i doctor de l’Església. Tor-
tosa:  Beat Manuel Domingo i Sol, 
(Tortosa, 1836-1909), prev., fund. 
dels Operaris Diocesans (OP).

30.  Dijous [2S 7,18-19.24-29 / 
Sl 131 / Mc 4,21-25]. Tortosa (ciutat): 

 Santa Àngela de Mèrici, vg.; san-
ta Martina, vg. i mr.; sant Adelelm 
(Lesmes), bisbe de Burgos (benedictí, 
s. XI); santa Jacinta de Mariscotti, vg. 
terciària franciscana.

31.  Divendres [2S 11,1-4a.5-
10a.13-17 / Sl 50 / Mc 4,26-34]. 
Sant Joan Bosco (1815-1888), prev. 

de Torí, fund. congregacions salesia-
nes (SDB), patró del cinema; santa 
Marcel·la, viuda.

FEBRER

1.  Dissabte [2S 12,1-7a.10-17 / 
Sl 50 / Mc 4,35-41]. Sant Cecili, bis-
be de Granada i mr.; santa Brígida 
d’Escòcia, vg.

2.  Diumenge vinent, Presenta-
ció del Senyor (lit. hores: 4a setm.) 
[Ml 3,1-4 / Sl 23 / He 2,14-18 / Lc 
2,22-40 (o bé, més breu: 2,22-32)]. 
Antigament Purificació de Maria, i po-
pularment la Candelera (pel ritu de la 
llum). Mare de Déu patrona dels cerers 
i dels electricistes.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL



 Pàgina 4 26 de gener de 2020

 Ed
ic

ió
: 

M
C

S
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 L
le

id
a,

 c
/ 

B
is

be
 1

, 
2

5
0

0
2

 L
le

id
a;

 t
el

. 
9

7
3

 2
6

8
 6

2
8

; 
a/

e:
 m

cs
@

bi
sb

at
lle

id
a.

or
g 

- W
eb

: 
w

w
w
.b

is
ba

tll
ei

da
.o

rg
 

D
ip

. 
le

ga
l: 

L.
 1

7
7

1
-2

0
1

4
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 8,23b-9,3)

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 
muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, au-
mentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como go-
zan al segar, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el 
bastón 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 ha-
rá 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 1,10-13.17)

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Je-
sucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya di-
visiones 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 4,12-23)

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se 
retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Ca-
farnaúm, 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 som-
bras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, por-
que está cerca el reino de los cielos». Paseando junto 
al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llama -
do Pedro, 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». Inmediata-
mente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando ade-
lante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Ze-
bedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca 
repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los lla-
mó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron. 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)

La imatge de la llum és molt signi-
ficativa. Jesús ens ha portat la re-
velació de Déu que és la llum que 

ha de guiar sempre la nostra vida. Per 
això, l’evangelista Mateu ens presenta 
Jesús, al començament de la seva vida 
pública, vivint a Cafarnaüm. I diu: S’ha-
via de complir allò que anunciava el 
profeta Isaïes: País de Zabuló i de Nef-
talí, camí del mar, l’altra banda del Jor-
dà, Galilea dels pagans. El poble que vi-
via a les fosques ha vist una gran llum, 
una llum resplendeix per als qui vivien 
al país tenebrós. I com brilla aquesta 
llum?: A partir d’aquell temps, Jesús 
començà a predicar així: Convertiu- 
vos, que el Regne del cel és a prop. La 
llum és el Regne que ell predica i que 
demana una conversió per poder aco-
llir-lo. I en aquesta tasca no vol restar 
sol. Per això crida els seus deixebles Pe-
re i Andreu: Veniu amb mi i jo us faré 
pescadors d’homes. I també Jaume i 
Joan: Jesús els cridà. I com han de pre-
dicar el Regne que demana conversió 
immediatament abandonaren les xar-
xes i se n’anaren amb ell. També Jaume 
i Joan abandonaren immediatament la 
barca i el pare i se n’anaren amb ell. 
Amb la predicació de Jesús es fa realitat 
la profecia d’Isaïes: El poble que avan-
çava a les fosques, ha vist una gran 
llum. Aquesta llum produeix una im-
mensa alegria: Els heu omplert de 
goig, d’una alegria immensa; s’alegren 
davant vostre com la gent a la sega, 
com fan festa els vencedors quan re-
parteixen el botí: dues imatges que des-
criuen, a nivell popular, una enorme ale-
gria. I és que heu trossejat el jou que li 
pesava, tot ho heu trossejat com al dia 
de Madian. El poble ara pot viure lliure 
seguint la llum de Jesucrist. Aquesta 
llum demana la unió de tots els creients: 
Us demano que aneu d’acord i que no 
hi hagi divisions entre vosaltres; esti-
gueu ben units en una sola manera de 
pensar i en un sol parer. Una bona reco-
manació per a aquesta Setmana de la 
Unitat. Ser llum: deixar-ho tot per seguir 
Crist, amb una immensa alegria i en ple-
na unió amb els germans.

Mn. Jaume Pedrós
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COMENTARI

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 8,23b-9,3)

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló 
i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí 
del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. 
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 alegria im-
mensa; s’alegren davant vostre com la gent a la se-
ga, com fan festa els vencedors quan reparteixen 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 
valent! / que el teu cor no defalleixi. / Espera en el 
Senyor! R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 1,10-13.17)

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’A-
pol·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 fer-ho sense recórrer a un llenguatge de sa-
vis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 4,12-23)

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empre-
sonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a 
Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió 
de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò 
que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de 
Neftalí, 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: 
«Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» Tot vo-
rejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’a  -
nomenat 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 Zebe-
deu. 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 ana-
va per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, pre-
dicant la bona nova del Regne i guarint entre la gent 
tota malaltia.


