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PROP DE VOSALTRES

Dia de Germanor
D iumenge que ve, 13 de no-

vembre, les diòcesis amb seu 
a Catalunya celebrarem el DIA 

DE GERMANOR. Les diòcesis de la 
resta d’Espanya la titulen Dia de l’Es-
glésia Diocesana. És una jornada, 
instituïda ja fa diversos anys, que té 
com a finalitat pregar per l’Església 
particular de cada cristià, cohesio-
nar la seva pertinença a aquesta co-
munitat i col·laborar en el manteni-
ment de totes les accions pastorals 
i patrimonials que promogui aquesta 
institució en benefici de tots.

Oració, pertinença i col·laboració 
són tres elements que ens ajuden a 
viure d’una manera solidària la nos-
tra pròpia fe. Ho sabem de sobres, i 
ho posem en pràctica tots els dies 
de l’any i tots els anys de la nostra 
vida. Però en aquesta data ens ho re-
corden amb una intensitat major, 
amb l’objectiu d’atraure un grup més 
nombrós de persones en aquesta 
mateixa direcció. Preguem per l’au-
tenticitat personal dels cristians i vo-
lem que el nostre actuar beneficiï a 
tota la societat, sense cap tipus de 
barreres ni distincions.

Els qui acudiu als temples aquest 
cap de setmana us trobareu un petit 
fulletó explicatiu dels aspectes pas-
torals i econòmics de la nostra diòce-
si. És molt important la transparència 
en totes les dades que oferim i que 
constitueixen una mena de radiogra-
fia de la nostra comunitat. Serveix per 
a propis i estranys. És, a més, la nos-
tra obligació donar a conèixer el que 
tenim i de quina manera apliquem els 
recursos. Quan demanem col·labo-
ració, ens exigim claredat.

Els qui us assabenteu d’aquest 
dia pels mitjans de comunicació so-
cial, cal completar la informació i 

també sol·licitar la comprensió i l’a-
juda. Es prepara un lema anual, es 
donen moltes informacions i s’ofe-

reixen unes orientacions per a l’ac-
tuació.

El lema d’aquest any és molt sug -
gestiu i entranyable: AMB TU, SOM 
UNA GRAN FAMÍLIA. Corrobora la rea-
litat que desitjaríem viure a la nostra 
diòcesi. D’una banda, expressa una 
afirmació, que som una família, i, per 
una altra, que no podrem fer res sen-
se la teva col·laboració. Ningú pot 
sentir-se exclòs; ens necessitem tots 
per construir la gran família de Jesu-
crist, que serà sempre acollidora i 
tendirà a sortir de si mateixa per aju-
dar a tots els altres.

A més a més, el lema té una conno-
tació especial per a les nostres diò ce-
sis catalanes ja que el títol que identi-
fica aquesta jornada és el de GERMA-
NOR. La referència a la família és clara. 
Amb tot el que això significa, ser ger-
mans els uns dels altres i fills d’un 
mateix Pare. De l’amor i de la com-
prensió desinteressada que apliquem 
al nostre entorn familiar, elevat com 
a característica pròpia de la comuni-
tat parroquial i, per tant, de la diòce si 
de la qual formem part. Constatem, 
com en altres àmbits de la vida, la 
reciprocitat en les relacions. Desit-
gem que els altres ens tractin com 
a família, però també ens obliguem 
a construir, acompanyar, animar la 
pròpia família i també la mateixa diò-
cesi en la qual estem inserits.

Us agraeixo per endavant les vos-
tres oracions, la vostra participació en 
les tasques i la vostra col·labora ció 
econòmica en favor de la família dio -
cesana.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Josep Solé i Sans serà ordenat 
prevere a la Catedral

E l proper diumenge 13 de no-
vembre, la diòcesi de Lleida té 
grans motius per donar gràcies 

a Déu i per continuar pregant per les 
vocacions al ministeri sacerdotal. 

  Mn. Josep Solé i Sans, diaca, serà 
ordenat prevere pel bisbe Salvador 
en una eucaristia que se celebrarà, a 
les 17 h, a la Catedral. Un altre mo-
tiu de joia és que celebrarem la cloen-

da de l’Any de la Misericòrdia que 
hem viscut plegats amb l’Església 
universal, i un tercer motiu de pregà-
ria i col·laboració és la Diada de Ger-
manor que coincideix en aquest dia.
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En la invitació de Jesús troben fi-
nalment resposta a la seva espera: 
fent-se deixebles seus reben la pro-
mesa de trobar repòs per a tota la 
vida. 

El segon imperatiu diu: «Accepteu 
el meu jou». En la controvèrsia amb 
els escribes i els doctors de la Llei, 
Jesús proposa als seus deixebles el 
seu jou, en el qual es troba el com-

pliment de la Llei. Els vol ensenyar 
que descobriran la voluntat de Déu 
mitjançant la seva persona. 

D’això es desprèn el tercer impe-
ratiu: «Feu-vos deixebles meus». Als 
seus deixebles Jesús els ofereix un 
camí de coneixement i d’imitació. Ell 
s’adreça als humils, als petits, als po-
bres, als necessitats perquè ell ma-
teix s’ha fet petit i humil. 

Avui ens centrem en un pas-
satge commovedor de l’Evan-
geli en el qual Jesús diu: «Ve-

niu a mi, tots els qui esteu cansats i 
afeixugats, i jo us faré reposar. […] 
Accepteu el meu jou i feu-vos deixe-
bles meus, que sóc mansuet i humil 
de cor, i la vostra ànima trobarà re-
pòs.» 

El primer imperatiu és «Veniu a mi». 
Adreçant-se a aquells que estan can-
sats i afeixugats, Jesús es presenta 
com el servent del Senyor descrit en 
el llibre del profeta Isaïes. 

També nosaltres tenim moments 
de cansament i de desil·lusió. Recor-
dem aquestes paraules del Senyor, 
que ens consolen tant i que ens fan 
comprendre que estem posant les 
nostres forces al servei del bé. Tenir 
fixada la mirada en el Fill de Déu ens 
fa comprendre quant de camí ens 
queda per recórrer encara; però al 
mateix temps ens infon la joia de sa-
ber que estem caminant amb ell i que 
mai no estem sols.

(Dimecres, 14 de setembre de 
2016.)

Apreneu de mi

LA VEU DEL PAPA FRANCESCLA VEU DEL PAPA FRANCESC

La misericòrdia 
a l’Islam

L a pau amb vosaltres i 
la misericòrdia cap a 
tot el món, cap a to-

ta la humanitat i cap a les 
criatures. «En Nom de Déu, 
el Clement, el Misericor-
diós, Lloat sigui Déu, Se-
nyor de l’Univers, el Cle-
ment, el Misericordiós.»

A l’Islam sempre es co-
mença la lectura de la pa-

raula de Déu de l’Alcorà amb aquests dos 
noms: Clement i Misericordiós. Són dues pa-
raules que ens acompanyen i es van repetint 
al llarg de tot el llibre.

En la religió islàmica, Ar-Rahman i Ar-Ra-
him, són dos noms propis de Déu. Ar-Rahman 
descriu la qualitat de Déu de ser Tot Misericor-
diós. Ar-Rahim es refereix a les seves ac cions 
de misericòrdia i al fet que aquesta acon-
segueix a tota la seva creació.

Durant la lectura de la paraula de Déu de 
l’Alcorà sempre ens acompanyen aquests dos 
noms de Déu que apareixen junts al principi 
de cada capítol «sura» i en els versicles «ale-
yas».

La misericòrdia a l’Islam és més àmplia i 
generosa. Comença en l’antiguitat, des de 
la creació de Déu, des de l’enviament dels 
seus profetes i des de l’enviament de tots 
els homes que han portat la legislació aquí 
a la terra. Llavors des d’aquella misericòrdia 
parteix la misericòrdia de Déu cap a les per-
sones i criatures. Per a l’Islam és part de la 
misericòrdia divina, fer que la terra produeixi 
fruits per al sosteniment de les persones.

Diu el nostre profeta Mohammed, que si vo-
lem rebre la misericòrdia de Déu, hem de com-
partir-la amb els altres. Certament Déu és Mi-
sericordiós amb els que són compassius. 

Alguns exemples de misericòrdia que es 
comparteix entre persones, és visitar els ma-
lalts. Sempre trobarem en ells la misericòr-
dia de Déu.

Donar consell a qui ho necessita. Quan do-
nem consell a algú que en té mancança ja es-
tem oferint la misericòrdia de Déu a aques-
ta persona.

Sempre i quan donem un cop de mà a una 
persona, és misericòrdia de Déu, i hem de re-
flectir aquesta misericòrdia en les persones, 
els animals, les plantes i en tot el que transfor-
ma l’ésser humà.

Invito a tothom a què comparteixi la mise-
ricòrdia de Déu.

Mohammed Kharbouch

ANY DE LA MISERICÒRDIA 
EN DOS MINUTS Les Filles de la Caritat deixen 

la Llar de Sant Josep de Lleida

Les quatre germanes de les Filles 
de la Caritat de Sant Vicenç de 
Paül que estaven a la Llar de Sant 

Josep, al carrer de la Mercè de Lleida, 
deixen la nostra ciutat després de de-
dicar tota la vida als més febles i a la 
gent gran. Han començat una nova 
etapa a dues cases pròpies de la co-
munitat, en una altra diòcesi.

Són sor Clara Ferrer, sor Margari -
ta Echarte, sor Teresa March i sor Te -
resa Busto. Han estat entre 30 i 58 
anys a la nostra ciutat atenent a per-

sones que ho necessitaven. Totes es-
tan jubilades i últimament feien tas-
ques de suport a la residència que 
ara gestiona la Generalitat de Cata-
lunya.

El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies va organitzar un comiat 
a les quatre religioses de les Filles de 
la Caritat, el passat 28 de setembre, 
amb una missa a la parròquia de la 
Mercè que va ser presidida pel vicari 
general, Mn. Josep Anton Jové. Es trac-
ta de les darreres represen tants a Llei-

da d’aquesta comunitat, lligada a l’as -
sistència social de la comarca del 
Segrià des de fa més de dos segles.

Presentació del llibre 
Cristianisme i modernitat

E l proper divendres 11 de novem-
bre tindrà lloc la presentació del 
llibre Cristianisme i modernitat. 

Per una inculturació moderna del cris-
tianisme, del filòsof i professor Pere Lluís 
Font. 

  Anirà a càrrec de David Jou, Montse 
Macià i Josep M. Forné. 
  L’acte forma part de les activitats pro-
gramades en motiu de la celebració dels 
25 anys de l’IREL. Serà a l’Aula Magna 
de l’IEI, a les 19.30 h.

L’Auditori es converteix en 
Església ortodoxa per un dia

L ’Auditori Enric Granados de Llei-
da es va convertir, per un dia, 
en Església ortodoxa. Va ser el 

passat 4 d’octubre, en el marc de la 
XV Pregària interreligiosa per la Pau, 
organitzada per la Delegació d’Ecu-
menisme del Bisbat amb el suport 
del Grup interreligiós de Lleida. El le-
ma d’aquest any ha estat: «Amb mi-
sericòrdia, podem arribar a la Pau.»

Aquesta Església va ser l’encarre-
gada de dirigir la pregària. Desenes 
de persones van participar en aquest 

acte, que va començar amb un ví-
deo titulat «Ortodòxia, la història de 
l’amor entre Déu i l’ésser humà». A 
continuació, el pare Daniel Simon va 
fer una breu explicació sobre aques-

ta Església i els seus tipus d’ora-
ció. La coral de l’Església va cantar 
l’himne «El tropari de l’Ortodòxia», 
per donar pas a la Lletania Major i al 
cant «Querubines», de la Litúrgia de 
sant Joan Crisòstom. El bisbe Sal-
vador també hi va participar oferint 
una breu reflexió sobre la misericòr-
dia i la pau, com també ho van fer la 
resta de líders de les religions parti-
cipants. La coral Estel del Cercle de 
Belles Arts va obrir l’acte i també el 
va cloure.
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AGENDAAGENDA

◗ Dilluns, 7 de novembre:
— A les 19.30 h, Eucaristia a la Parròquia 

de Santa Teresina. Festivitat del beat 
P. Palau.

◗ Dijous, 10 de novembre:
— A les 19.30 h, conferència «El goig de la 

celebració», a càrrec de Marta Trepat, 
a l’IREL.

◗ Divendres, 11 de novembre:
— A les 19.30 h, Lliçó inaugural de l’Esco-

la de l’Esplai Lleida - FVB. «La intercul-
turalitat, una forma positiva», a càrrec 
d’en Miquel Àngel Essomba, a l’Acadè-
mia Mariana.

◗  Diumenge, 13 de novembre. Diada de 
Germanor:
— A les 17 h, Eucaristia de cloenda de l’Any 

de la Misericòrdia i ordenació d’un nou 
prevere, a la Catedral de Lleida.

  

7.  (   a Lleida). Dilluns (lit. ho-
res: 4a setm.) [Tt 1,1-9 / Sl 23 / Lc 
17,1-6]. Lleida: Beat Francesc de Je-
sús Maria Josep Palau i Quer (Aito-
na, Segrià 1811 - Tarragona 1872), 
prev. carmelità, fundador Gns. i 
Gnes. Carmelites (1860-1861); 
sant Ernest, mr.; santa Carina, vg. 
i mr.

8.  Dimarts [Tt 2,1-8.11-14 / 
Sl 36 / Lc 17,7-10]. Beata Isabel 
de la Santíssima Trinitat, vg.; sants 
Sever, Severià, Carpòfor i Victorià, 
coneguts per màrtirs coronats; sant 
Deodat I, papa (615-618).

9.  Dimecres [Ez 47,1-2.8-9.12 
(o bé: 1C 3,9b-11.16-17) / Sl 45 / 
Jo 2,13-22]. Dedicació de la Basíli-
ca del Laterà; Urgell: festa del Sant 
Crist de Balaguer.

10.  Dijous [Flm 7-20 / Sl 145 / 
Lc 17,20-25]. Sant Lleó el Gran, pa-
pa (toscà, 440-461) i doctor de l’Es-
glésia; sant Andreu Avel·lí (†1608), 
prev. teatí.

11.  Divendres [2Jo 4-9 / Sl 
118 /Lc 17,26-37]. Sant Martí de 
Tours (†397), bisbe, abans monjo, 
originari de Pannònia; sant Menna, 
oficial siríac mr. (Alexandria, s. III).

12.  Dissabte [3Jo 5-8 / Sl 111 / 
Lc 18,1-8]. Sant Josafat, bisbe co-
adjutor de Pólozk i màrtir (1623) per 
la unitat dels cristians; sant Emilià 
(Millán) de la Cogolla, ermità a la 
Rioja.

13.  Diumenge vinent, XXXIII de 
durant l’any (lit. hores: 1a setm.) 
[Ml 4,1-2a / Sl 97 / 2Te 3,7-12 / 
Lc 21,5-19]. Sant Leandre, bisbe de 
Sevilla (s. VI); sant Dídac (Diego) 
d’Alcalà, religiós franciscà a Sevilla 
(†1463); sant Estanislau de Kost-
ka, religiós jesuïta; sant Nicolau I 
el Gran, papa (858-867).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

La misericòrdia 
és innovadora

Un grup de professors parlava d’innovació 
pedagògica, tema recurrent en múltiples fò-
rums que, des d’iniciatives diverses, donen 

actualitat i continuïtat, en aquests moments, a la in-
quietud innovadora que ha caracteritzat l’escola des 
de fa ja unes quantes dècades. Sostenia un dels 
presents que «els educadors cristians havien de 
cercar elements que ajudin a repensar el sentit 
de l’educació, a fonamentar el discurs pedagògic, 
també des d’una perspectiva cristiana, amb la fina-
litat de contribuir a redefinir l’escola del present i 
del futur. S’ha d’impartir una educació de qualitat. 
Hem d’estar ben preparats per oferir-la, però nosal-
tres no podem negligir la qualitat del nostre testi-
moniatge dels ensenyaments de Jesús». 

Són ben certes aquestes afirmacions. Ho és tam-
bé que enguany els educadors catòlics hem reintro-
duït amb força una paraula en el diàleg educatiu: 
misericòrdia. Paraula significativa aquest 2016 
—i sempre— de celebració de la Misericòrdia, 
que ens convida a ajudar a fer créixer persones 
misericordioses com el Pare. «Sigueu misericor-
diosos com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 
6,36). Fer-ho des d’una relació educativa propera 
amb cada alumne, en la qual ens sentin alhora re-
ferents d’aquest Jesús del qual sovint parlem, de 
la seva compassió solidària, de la proximitat dis-
creta o esclatant, de l’acolliment pacificador, de 
la humilitat encomanadissa, del seu fer-se proper 
generosament als pobres... confiant que ho des-
cobreixin, que des d’una sincera conversió perso-
nal se sentin cridats a seguir-lo. Hem de demanar 
que la nostra fidelitat al Mestre de tots arrossegui 
i sigui esperançadora, il·luminadora, serena... que 
sigui misericordiosa. «Viviu tots units, tingueu els 
mateixos sentiments, estimeu els germans, sigueu 
misericordiosos i humils» (1Pe 3,8).

Els educadors cristians som convidats a conti-
nuar acollint la misericòrdia amb cor generós i a 
traspuar-la, a projectar-la en l’acció educativa de 
cada dia i en la relació amb tots els qui se’ns apro-
pen, afermats en la fe o en actitud de recerca. 
Som cridats a fer conèixer les obres de misericòr-
dia de la tradició cristiana, veritable itinerari edu-
catiu que l’Església ens convida a recórrer, a testi-
moniar com a exercici de l’amor que ens mena al 
servei generós. 

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONSJornada formativa del COF

Relleu al Moviment de 
Professionals Catòlics

L ’Acadèmia Mariana acolli-
rà, els dies 11 i 12 de no-
vembre, unes jornades for-

matives organitzades pel Centre 
d’Orientació Familiar (COF) del 
Bisbat, sota el títol «Autoges-
tió emocional en la relació d’a-
juda».

Aquestes dues sessions tin-
dran lloc el divendres dia 11, a 
la tarda, de les 16 a les 20.30 h, i el dissabte 12, 
al matí, de les 9 a l’13.30 h. Està dirigit a tots els 
professionals dedicats a l’ajuda dels altres. Els 
interessats poden trucar al telèfon 973 281 154 

E l bisbe Salvador ha nomenat Natàlia Méndez 
i Pepita Macià, presidenta i secretària res-
pectivament, del Moviment de Professionals 

Catòlics de Lleida.
Les noves dirigents del moviment van visitar el 

Bisbe per explicar-li la tasca que estan portant a ter-
me. Van voler recordar el llegat que els han deixat 
Francesc López i Pepita Camps, els anteriors diri-
gents. El Bisbe les va encoratjar a seguir treballant 
en la mateixa línia.

i deixar el nom i cognoms i un 
telèfon de contacte. El preu és 
de 10 euros. Per als voluntaris 
i col·laboradors del COF és gra-
tuït.

El COF-Lleida és un servei de 
l’Església que de forma gratuï-
ta pretén orientar i resoldre pro-
blemes familiars, com pot ser la 
dificultat de posar límits, donar 

normes clares i valors adequats als fills, proble-
mes psicològics, jurídics, conflictes de parella, se-
paració, custòdia de fills, joves en crisi o joves en 
atur, entre d’altres.

En l’actualitat, el Moviment de Professionals Ca-
tòlics de Lleida està format per diversos grups de 
Revisió de Vida, que es reuneixen periòdicament i 
que estan oberts a qualsevol persona interessada.

Tornen els «Dimecres bíblics» 
a l’església de Sant Martí

La capella del Santíssim de l’esglé -
sia de Sant Martí, a partir del 5 d’oc-
tubre, torna a acollir els «Dimecres 

bíblics». 
  S’han previst dinou conferències, d’u-
na hora aproximadament, per explicar 
l’Evangeli segons sant Mateu.

Els coordinadors són Mn. Daniel Turmo 
i Mn. Jaume Pedrós, i les parròquies que 

ho organitzen són a més a més de la de 
Sant Martí, Sant Andreu Apòstol, Santa 
Maria Magdalena i la Mare de Déu del 
Pilar. 

És una activitat que està oberta a tot -
hom. La síntesi final serà el dimarts 14 
de juny. S’ha programat una sessió ca-
da quinze dies. L’horari és de 8 a 9 del 
vespre.



 Pàgina 4 6 de novembre de 2016

 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.

En realitat 2Ma no és continuació 
de 1Ma sinó obra independent, 
pietosa i centrada en Déu, adre-

çada als jueus que viuen a Egipte per 
interessar-los en el Temple de Jerusa-
lem i les festes jueves. Destaca la ca-
tequesi sobre la fe en la resurrecció, 
testimoniada en el relat del martiri dels 
set germans amb la seva mare. 

Preferint morir abans que violar les 
lleis dels nostres pares, el just sap que 
Déu s’apiadarà i el ressuscitarà a una 
vida eterna; i que per això és bo de con-
fiar en l’esperança que Déu ens dóna 
de ressuscitar-nos. 

La secció 2,16-3,5 de 2Te té la vita-
litat eclesial com a fil conductor. Ha-
vent donat gràcies perquè Déu us ha 
escollit perquè obtingueu la salvació 
(v. 13s), i exhortat a mantenir-se ferms 
guardant l’ensenyament (v. 15), ara hi 
ha una súplica a Jesucrist —el nostre 
Senyor— i Déu —el nostre Pare— què 
ens ha estimat tant per demanar que 
conforti els nostres cors en tota mena 
de bones obres (ortopraxi) i bona doctri-
na (ortodòxia). 

Amb petició particular: Pregueu per 
nosaltres —els Apòstols— responsa-
bles de què la Paraula del Senyor es 
propagui pertot arreu.

Jesús respon a la qüestió de la resur-
recció dels morts que li presenten els 
saduceus els quals neguen que els ho-
mes hagin de ressuscitar perquè conce-
ben la vida del més enllà com una sim-
ple continuïtat del món present.

La resposta de Jesús té dues parts ben 
distintes: a) donant per suposada la fe 
en la resurrecció, aclareix que els qui 
Déu considerarà dignes de tenir un lloc 
en el món que vindrà viuran una vida 
completament diferent a la vida d’ara; 
b) després, evocant l’episodi de la bar-
dissa que no es consumia (Ex 3,6s), 
subratlla que la fidelitat del Déu d’Abra-
ham, d’Isahac i de Jacob és més forta i 
poderosa que la mort. 

Mn. José Luis Arín

Déu no és 
de morts 

sinó de vius

COMENTARI

◗  Lectura del segundo libro de los Macabeos 
(2Ma 7,1-2,9-14)

En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete her-
manos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos 
y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, pro-
hibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los 
demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos 
dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres.»
  El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, mal -
vado, nos atrancas la vida presente; pero, cuando ha -
yamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resu-
citará para una vida eterna.»
  Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron 
que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las 
manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cie-
lo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero reco-
brarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombra-
ron del valor con que el joven despreciaba los tormentos.
  Cuando murió este, torturaron de modo semejante 
al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: «Va-
le la pena morir a manos de los hombres, cuando se tie-
ne la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. 
Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.» 

◗  Salmo responsorial (16)

R. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.

Señor, escucha mi apelación, / atiende a mis clamo-
res, / presta oído a mi súplica, / que en mis labios no 
hay engaño. R. 

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, / y no va-
cilaron mis pasos. / Yo te invoco porque tú me res-
pondes, Dios mío; / inclina el oído y escucha mis pa-
labras. R.

Guárdame como a las niñas de tus ojos, / a la sombra 
de tus alas escóndeme. / Yo con mi apelación ven-
go a tu presencia, / y al despertar me saciaré de tu 
semblante. R.

◗  Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses (2Tes 2,16-3,5)

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, 
y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha 
regalado un consuelo eterno y una esperanza dicho-
sa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para 
toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, 
hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del 
Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue 
entre vosotros, y para que nos veamos libres de la 
gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. 
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en 
el Señor de que ya cumplís i seguiréis cumpliendo 
todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija 
vuestros corazones hacia el amor de Dios y la pacien-
cia en Cristo. 

◗  Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(Lc 20,27-38) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los 
que dicen que no hay resurrección. Jesús les dijo: «En 
este mundo los hombres se casan y las mujeres to-
man esposo, pero los que sean juzgados dignos de 
tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección 
de entre los muertos no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya 
que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque 
son hijos de la resurrección. Y que los muertos resu-
citan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, 
sino de vivos: porque para él todos están vivos.»

◗  Lectura del segon llibre dels Macabeus 
(2Ma 7,1-2,9-14)

En aquells dies, set germans, que havien estat detin-
guts amb la seva mare, eren forçats pel rei, sota la tor-
tura d’assots i de fuets, a menjar carn de porc, que la 
Llei prohibia. Un d’ells, parlant per tots, digué: «Què 
vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? Es-
tem disposats a morir abans que violar les lleis rebu-
des dels nostres pares.» El segon, a punt d’expirar 
digué: «Tu ens pots privar d’aquesta vida, botxí, però 
el Rei del món, als qui morim per les seves lleis, ens 
ressuscitarà a una vida eterna.» Després d’aquests 
va ser torturat el tercer. Tragué la llengua de seguida, 
tan bon punt li ho demanaren, estengué les mans sen-
se por i digué amb una noble generositat: «Les havia 
rebudes del cel, però per fidelitat a les lleis del cel no 
les planyo i espero recobrar-les d’allà dalt.» El rei mateix 
i els de la seva comitiva quedaren corpresos de la va-
lentia d’aquell noi, que tenia per no res el dolor de les 
tortures. Mort aquest, turmentaren el quart amb la 
mateixa crueltat. A punt d’expirar deia: «Ara que mo-
rim a mans dels homes, és bo de confiar en l’espe-
rança que Déu ens dóna de ressuscitar-nos, perquè 
tu no ressuscitaràs pas a la vida.»

◗  Salm responsorial (16)

R.  Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar- 
me’n, Senyor.

Escolteu-me, Senyor, demano justícia, / escolteu el 
meu clam; / oïu atentament la meva defensa, / surt 
de llavis que no enganyen. R.

Els meus passos no abandonen els camins prescrits, / 
avancen segurs per les vostres rutes. / Us invoco, 
Déu meu, i sé que em respondreu; / us invoco, Se-
nyor, escolteu el que us demano. R. 

Protegiu-me a l’ombra de les vostres ales. / Jo vinc 
a veure-us demanant justícia. / Quan em desvetlli, 
us contemplaré fins a saciar-me’n. R.

◗  Lectura de la segona carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica (2Te 2,16-3,5)

Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, i Déu, 
el nostre Pare, que ens ha estimat tant i ens ha con-
cedit per la seva gràcia un consol etern i una bona 
esperança, conforti els vostres cors i els faci cons-
tants en tota mena d’obres bones i de bona doctrina. 
Finalment, germans, pregueu per nosaltres: que la Pa-
raula del Senyor es propagui pertot arreu i sigui glo-
rificada com ho ha estat entre vosaltres, i que Déu 
ens alliberi dels homes irresponsables i dolents, per-
què no tothom té la fe. El Senyor és fidel. Ell us farà 
constants i us guardarà del Maligne. Us tenim tota 
la confiança en el Senyor, i sabem que tot això que 
us recomanem ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el 
Senyor encamini els vostres cors a estimar Déu i so-
frir amb constància com ho féu Jesucrist.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 20,27-38) (Versió abreujada)

En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. 
Els saduceus neguen que els homes hagin de ressus-
citar. Jesús els respongué: «En el món present els ho-
mes i les dones es casen, però els qui Déu considera-
rà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la 
resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no 
podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la re-
surrecció són iguals que els àngels i són fills de Déu. 
I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho 
deixa entendre en el passatge de la Bardissa que no 
es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abra-
ham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de 
morts, sinó de vius, perquè, per a ell tots viuen.»

Diumenge XXXII de durant l’any


