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PROP DE VOSALTRES

Setmana Bíblica i Diumenge de la Paraula
Desconec si els bisbes i els sacerdots pro-

posem massa exigències als altres cris-
tians. Volem que conegueu la Paraula de 

Déu, les veritats de la fe, la moral cristiana, una 
mica de la història de l’Església i de les tradicions 
locals. Volem que celebreu els sagraments. Volem 
que sigueu generosos, veraços, col·laboradors, 
respectuosos... Volem que dediqueu temps a la 
pregària personal i comunitària. Volem, en defini-
ti va, que estigueu plens de la saviesa del Senyor 
i la poseu en pràctica. És massa el que us dema-
nem?

Les peticions i les exigències no són ocurrències 
dels pastors. Neixen de la voluntat de Jesucrist i 
ens afecten també a tots, especialment als res-
ponsables de les comunitats cristianes. El que us 
demanem ens ho hem d’exigir també nosaltres. 
Això d’alguna manera ens disculpa i ens impulsa 
de nou a sol·licitar de tothom l’exemplaritat i l’au-
tenticitat evangèlica.

Dic tot això per la següent informació, que es 
converteix al seu torn en petició. Els bisbes de la 
Tarraconense hem acceptat amb entusiasme la pro-
posta de l’Associació Bíblica de Catalunya de res-
saltar, una vegada més, a tots els cristians la im-
portància fonamental de la Paraula de Déu com 
a llum i guia per a la vida. L’escolta, la lectura o 
l’oració que cadascú fa de la Paraula li possibilita 
la conversió personal i l’adequació de la seva vida. 
La proposta és molt senzilla però molt eloqüent: 
tots els centres de culte de les nostres diòcesis 
animaran a fer-se seva la Paraula en els comen ta -

 ris i homilies d’aquest diumenge concret. El segon 
gest: or ga nitzar activitats sobre la Bíblia durant 
una setma na.

El primer diumenge d’Advent, quan es comença 
l’Any Litúrgic amb un nou leccionari per a la cele-
bració, serà el moment de la concreció de la pro-
posta en les homilies i comentaris corresponents. 
La setmana posterior s’exposaran les bíblies a 
la catedral. Hi haurà també xerrades i cursets bí-
blics. En aquest breu comentari setmanal només 
pretenc transmetre uns consells, que us han repe-
tit moltes vegades: apliqueu a la vostra vida el què 
s’ha après i escoltat de la Paraula. Per això:

— Procureu tenir una Bíblia a la llar i que tots els 
membres de la família n’estiguin assabentats.

— Acostumeu-vos a llegir cada dia uns quants 
versets de la Paraula de Déu.

— Ensenyeu a llegir als vostres fills i néts utilit-
zant els llibres bíblics.

— Acompanyeu als nens i joves de la catequesi 
amb lectures de la Bíblia.

— Reseu uns minuts al dia fent ús de la Parau-
la de Déu.

— Escolteu amb molta atenció les lectures bí-
bliques en les celebracions comunitàries.

— Prepareu amb cura les lectures en públic des 
de l’ambó. Que tots us puguin escoltar.

— Participeu en els grups bíblics i en les xerrades 
parroquials sobre la Bíblia.

— Deixeu-vos informar i formar pels qui han es-
tudiat ja la Paraula. Consulteu els dubtes.

— Ateneu amb bon ànim les homilies. Els sa cer-
dots s’esforcen molt en la seva prepara ció.

— Que els leccionaris siguin guardats amb dig-
nitat i exposats amb veneració. Mostreu-los 
amb solemnitat.

Us demano molt o poc en aquest àmbit fona-
mental de la vida cristiana? Em sembla que tots 
els cristians s’haurien d’esforçar per complir-lo. 
Deia el papa Benet XVI: «Per assolir l’objectiu desit-
jat pel Sínode que tota la pastoral tingui un caràc-
ter bíblic, cal que tots els cristians, i en particu lar 
els catequistes, tinguin una adequada formació» 
(VD 75).

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Pregària pels qui «han sortit 
de la seva terra»

E l passat 22 d’octubre, la parròquia de Sant 
Antoni Maria Claret de Balàfia va acollir la 
Vetlla de pregària pel Domund, organitzada 

com cada any per la delegació de Missions de 
Lleida. Unes quaranta persones ens vam aplegar 
per pregar per tots els missioners escampats ar-
reu del món, sota el lema «Surt de la teva terra».

Aquest any hem tingut la joia de poder comp-
tar amb dos testimonis missioners. En Javier Bo-
metón, germà marista, és a Bangladesh on dó-
na suport als fills de les famílies que treballen 
als camps de te. La seva missió, ens va dir, és 
donar amor. Quan els sacrificis es fan per amor, 

ens donen l’alegria. Aquesta és la clau de la mis-
sió, sortir dels nostres egoismes per escoltar i 
ajudar els altres.

També vam poder escoltar a Desirée una jo-
ve, que va fer una experiència d’un estiu a ciutat 
Juárez, Mèxic. Amb els salesians va poder conèi-
xer la realitat dels més pobres, nens i adoles-
cents de famílies desestructurades, compartint 
i acompanyant-los en el seu dia a dia. 

La Desirée va tornar amb la motxilla ben car-
regada de valors i de prioritats. Ens va explicar 
que, sense cap mena de dubte, hi tornarà. Ara, 
la seva missió és aquí, a la seva terra.
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mogut per la desesperació diu: «No 
ets tu el Messies? Doncs salva’t a 
tu mateix i a nosaltres!» (Lc 23,39). 
Aquest crit testimonia l’angoixa de 
l’home davant el misteri de la mort 
i la tràgica consciència que només 
Déu pot ser la resposta alliberadora: 
per això és impensable que el Mes-
sies, l’enviat de Déu, pugui ser a la 
creu sense fer res per salvar-se. I no 
ho entenien. No entenien el mis te-

ri del sacrifici de Jesús. I en canvi 
Jesús ens ha salvat quedant-se a 
la creu. 

Tots nosaltres sabem que no és 
fàcil «quedar-se a la creu», a les nos-
tres petites creus de cada dia. Ell, en 
aquesta gran creu, en aquest gran 
sofriment, s’hi ha quedat i allí ens 
ha salvat; allí ens ha mostrat la se-
va omnipotència i allí ens ha perdo-
nat. Allí es compleix la seva donació 

Les paraules pronunciades per 
Jesús durant la seva Passió tro-
ben la culminació en el perdó. 

Jesús perdona: «Pare, perdona’ls, 
que no saben el que fan» (Lc 23,34). 
No són només paraules, perquè es 
converteixen en un acte concret en 
el perdó ofert al «bon lladre», que era 
al seu costat. Sant Lluc parla de dos 
malfactors crucificats amb Jesús, els 
quals s’adrecen a ell amb actituds 
oposades.

El primer l’insulta, com l’insultava 
tota la gent, com ho fan les autoritats 
del poble, però aquest pobre home, 

d’amor i brolla per sempre la nostra 
salvació. Morint a la creu, innocent 
entre dos criminals, ell dóna testi-
moni que la salvació de Déu pot ar-
ribar a qualsevol home en qualsevol 
condició, també la més negativa i do-
lorosa. 

La salvació de Déu és per a tots, 
ningú no en queda exclòs. És oferta 
a tots. Per això el Jubileu és temps 
de gràcia i de misericòrdia per a tots, 
bons i dolents, els que tenen bona 
salut i els que pateixen. 

(Dimecres, 28 de setembre de 2016.)

El perdó a la creu
LA VEU DEL PAPA FRANCESCLA VEU DEL PAPA FRANCESC

I després de 
l’Any de la 

Misericòrdia, 
què?

V ivim aquests 
dies el final de 
l’Any Jubilar 

de la Misericòrdia. 
El diumenge passat 
vam fer la clausura 
de l’Any de la Miseri-
còrdia a la Catedral 
amb molta alegria 
i amb molt agraïment 

per part de tots els lleidatans que 
vinguéreu allí. Aquest diumenge 20 
de novembre ho farà el papa Fran-
cesc a Roma. Ell, aquest dia ens di-
rà que s’ha acabat l’Any Jubilar. 

M’agradaria dir-vos a tots, que allò 
que diu el Papa és cert, l’Any Jubilar 
tenia un principi i té un final però 
el contingut de l’any, la Misericòrdia, 
no s’acaba mai. Ho resem en el Salm: 
«La teva misericòrdia Senyor és eter-
na». M’agradaria dir-vos que conti-
nueu implorant al Senyor que us faci 
misericordiosos com ell, era el lema 
d’aquest any que ha acabat. Seria 
una temptació fortíssima el fet de 
pensar que la Misericòrdia s’acaba 
amb l’any. 

Nosaltres continuarem mirant al 
Senyor perquè ens ompli el cor, les 
mans, les cames, tot, de misericòr-
dia vers els altres, els nostres ger-
mans. Això és el que espera ell des 
del seu Evangeli, des de la seva vida 
aconseguir per a nosaltres. Germans, 
germanes treballem tots per la Mise-
ricòrdia de Déu, vulguem realment 
que la Misericòrdia no s’acabi mai en 
la nostra vida en la família, en el lloc 
de treball, en la política, en el car-
rer, en tot moment i en tota circums-
tància.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

ANY DE LA MISERICÒRDIA 
EN DOS MINUTS La Casa de Aragón celebra 

la Festa del Pilar

Setmana Bíblica

La Festa del Pilar es va celebrar amb una Eucaris-
tia solemne a l’església de Sant Joan, presidida 
per Mn. Daniel Turmo, consiliari de la Federació i 

Cases Regionals, i concelebrada amb Mn. Joan Mora i 
Mn. Joan Ramon Ezquerra. La cerimònia es va organitzar 
juntament amb la Casa de Aragón, que celebra enguany 
el 74è aniversari de la seva fundació a Lleida.

Des de la seu de l’entitat regional, situada al Passeig 
de Ronda, va sortir la processó recuperada fa 24 anys 
amb la imatge de plata de la Mare de Déu del Pilar, por-
tada per les cambreres de la Verge i seguida pels mem-
bres i agrupacions vinculades a l’associació.

Mn. Daniel Turmo, sacerdot d’ascendència aragone-
sa, va dedicar l’homilia a aprofundir i practicar la miseri-
còrdia, seguint el camí de les benaurances proposat pel 
papa Francesc. Un dels moments més vistosos i espe rats 
va ser el moment de l’ofrena de flors a la Mare de Déu del 
Pilar, que va comptar amb una nombrosa parti cipació. 

La multitudinària cerimònia religiosa va acabar amb el 
bes de la medalla de la Verge del Pilar, mentre la seva 
imatge sortia al so del seu himne.

L ’Associació Bíblica de Catalunya 
i els bisbes de la Tarraconen-
se han organitzat del 20 al 27 de 

novembre una Setmana Bíblica. Al 
nostre Bisbat tindrem un seguit d’ac-
tes que s’afegiran als que ja s’han 
organitzat des de l’IREL. 
  Són els següents:

1.  Una exposició de material bí blic a 
la Catedral Nova de Lleida, del dia 
20 de novembre de 2016 fins al 
dia 29 de gener de 2017.

2.  Una taula rodona, sota el títol 
«La Bíblia que ens uneix», que se 
celebrarà el dimecres 23 de no-
vembre, a les 19 hores, a l’Aca-
dèmia Mariana. Hi participarà un 
jueu, un catòlic i un protestant. La 
moderadora serà la Sra. Cesca 
Agus tí. 

3.  Una taula de frontera, sota el títol 
«Per què cal llegir la Bíblia, avui?», 
en què participaran un filòsof ateu, 
una metgessa creient i un escrip-
tor creient. La moderadora serà la 
Sra. Mar Pérez. Se celebrarà el 
24 de novembre, a les 19.30 h, 
a la Sala Jaume Magre.

  

E l Sr. Bis-
be ha 
fet els 

següents no-
menaments:

Mn. Héctor 
Fabio Fernández Ordóñez, rec-
tor de la Unitat Pastoral forma-
da per les parròquies de Torres 
de Segre, Alfés, Suñer i Alcanó, 
continuant com a rector a la Par-
ròquia de Soses.

Mn. Xavier Batiste Mercadé 
cessa com a rector i passa a 
situació d’adscrit a la Unitat 
Pastoral formada per les parrò-
quies de Torres de Segre, Alfés, 
Suñer i Alcanó, i adscrit a la Par-
ròquia de Soses.

Nomenaments 
del Sr. Bisbe
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AGENDAAGENDA

◗ Dimecres, 23 de novembre:
— Pregària diocesana per les voca-

cions.
— A les 19 h, taula rodona: «La Bí -

blia que ens uneix». Modera: Ces-
ca Agustí, a l’Acadè mia.

◗ Dijous, 24 de novembre:
— A les 19 h, Mostra de Cinema Es-

piritual: Aprenent a conduir. Pre-
senta Paul Ackoo, a Caixa Fòrum 
(Av. Blondel, 3).

◗  Diumenge, 27 de novembre. Diu-
menge de la Paraula:
— A les 12 h, Eucaristia presidida 

pel Sr. Bisbe, a la Catedral.

  

21.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23 / Lc 21,1-4]. 
La Presentació de santa Maria, ver-
ge, al temple; sant Gelasi I, papa 
(africà, 492-496); sants Honori, Eu-
tiqui i Esteve, mrs.

22.  Dimarts [Ap 14,14-20 / Sl 
95 / Lc 21,5-11]. Santa Cecília (o 
Cília), vg i mr. romana (s. III), patrona 
de la música (cantaires, músics i ins-
trumentalistes); sants Filemó i Àpia, 
esposos, deixebles de Pau.

23.  Dimecres [Ap 15,1-4 / Sl 
97 / Lc 21,12-19]. Sant Climent I, 

papa (romà, 88-97) i mr.; sant Co-
lumbà (†615), abat a França i Ità-
lia, d’origen irlandès; santa Lucrè-
cia, vg. i mr.; beat Miquel-Agustí 
Pro, prev. jesuïta i mr.

24.  Dijous [Ap 18,1-2.21-23; 
19,1-3.9a / Sl 99 / Lc 21,20-28]. 
Sant Andreu Dung-Lac, prev., i com-
panys màrtirs a Tonquín (Vietnam, 
s. XVIII-XIX); sant Crisògon, mr. (s. III); 
santa Fermina, vg. i mr.

25.  Divendres [Ap 20,1-4.11-
21,2 / Sl 83 / Lc 21,29-33]. Santa 
Caterina, vg. i mr. d’Alexandria, titu-

lar del monestir del Sinaí (s. IX), pa-
trona dels filòsofs.

26.  Dissabte [Ap 22,1-7 / Sl 
94 / Lc 21,34-36]. Sant Silvestre 
(†1267), abat, fund. branca be-
nedictina; sant Lleonard de Porto 
Maurizio, prev. franciscà; sant Joan 
Berchmans, rel.

27.  Diumenge vinent, I d’Ad-
vent (lit. hores: 1a setm.) [Is 2,1-5 / 
Sl 121 / Rm 13,11-14 / Mt 24,37- 
44]. Beat Ramon Llull, màrtir, ter-
ciari franciscà, de Mallorca (1232-
1316).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

PACIFICAR L’ÀNIMA 
I EL MÓN

Reconciliar-se
amb el passat (III)
Passem gran part de la vida sense viu-

re-la. Anem d’un lloc a l’altre, cercant 
experiències intenses, buscant paisat-

ges inoblidables, mirant de treure tot el nèc -
tar de la vida, però res no acaba d’omplir-nos. 
Pensem que més endavant la viurem, per-
què ara, en les condicions actuals, cal resol-
dre un munt de dificultats. Creiem, ingènua-
ment, que arribarà un temps net de núvols, 
una espècie d’etapa d’or en la qual es po-
dran fer realitat els somnis. Res no és més 
equívoc. Aquesta esperança ens desarma 
de la voluntat de viure ara i aquí una vida dig-
na de ser recordada.
  Hi ha un element que és també determi-
nant per gaudir de la pau interior: la pau amb 
la pròpia consciència. Mentre un ésser hu-
mà no està en pau en aquest nivell, mentre 
desobeeix la veu de la consciència, la sagra-
da crida del deure, com diria Immanuel Kant, 
per deixar-se portar per les inclinacions, no 
pot tenir pau interior i, consegüentment, di-
fícilment poden emergir del seu ésser ges-
tos, paraules o silencis pacificadors.
  La pau de la consciència es relaciona amb 
haver fet allò que calia fer, en haver dit allò 
que calia dir, en haver callat el que calia ca-
llar i quan calia fer-ho. És viure en el terme 
mig, en el just medi aristotèlic. Ni dèficit, ni 
excés. 
  Cadascú, en la soledat més solitària, en 
plena consciència reflexiva, és capaç d’exa-
minar-se a si mateix i d’afrontar aquesta pre-
gunta: He fet el que havia d’haver fet? En la 
soledat no hi ha escapatòria, ni possibili-
tat de sortir per la tangent. Per això causa 
tanta por sotmetre’s a aquest tribunal, per-
què tot i ser invisible, és el més implacable 
de tots.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

Lleida participa a la 3a Trobada 
de Càritas Catalunya

Càritas Diocesana de Lleida va participar, el 
passat dissabte 22 d’octubre, a la 3a Troba-
da de Càritas Catalunya, que va tenir lloc a 

Tarragona sota el lema «Transformem la societat des 
de la Misericòrdia». 

El Teatre Auditori Camp de Mart va acollir aquest 
esdeveniment, amb l’assistència d’uns 1.900 vo-
luntaris, procedents de les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya. L’organització es va encomanar a Cà-
ritas Diocesana de Tarragona, amb motiu del seu 
50è aniversari. Les dues trobades anteriors es van 
fer a Barcelona i a Girona. La trobada va començar 
amb la benvinguda de l’arquebisbe de Tarragona, 
Jaume Pujol. 

A continuació, Beninge Rios, comunicador i radio-
fonista, va conduir tota la trobada i fent una espe-
cial salutació a tots i cadascun dels grups dioce-
sans. La trobada va comptar amb el sociòleg basc 
Imanol Zubero amb la ponència «Mirar amb Mise-
ricòrdia ens posiciona per canviar el món». Tam bé 
amb el teòleg tarragoní Mn. Miquel Barbarà, qui 
va parlar de «L’esperit de Càritas». Després es va 

Durant els 
diumen-
ges del 

temps d’Advent, 
el bisbe Salva-
dor celebrarà 
l’Eucaristia de 
les 12 del mig-
dia a la Catedral.
  A partir del 26 
de novembre, 
cada dissabte, 

a les 12 del migdia, se celebrarà una 
Eucaristia a l’Oratori de la Mare de Déu 
de l’Acadèmia, patrona de la ciutat de 
Lleida.

Aquesta celebració reemplaçarà 
la que se celebrava a la parròquia de 
Santa Maria de Gardeny a la matei xa 
hora.

D issabte 22 d’octu-
bre, una petita re-
presentació de la 

delegació de Pastoral de 
la Salut de Lleida vam par-
ticipar en la 28a Jornada 
Catalana. Organitzada pel 
Secretariat Interdiocesà 
sota el títol «Ecologia i Pastoral de la Salut». Cultura i promoció de 
la “Salut Integral”», va tenir dues ponències.

La primera, «Una Església samaritana i misericordiosa», va anar 
a càrrec de Mn. Joan Planellas, qui va parlar sobre la justícia sani-
tària i la salut integral, responent a la crida que el papa Francesc 
fa sobre la justícia social en la Laudato Si’ i des de la perspectiva 
de l’Evangelii Gaudium.

La segona, «Una visió de la Terra des de les portes del Cel, incloent-
hi l’Everest», a càrrec del Dr. Josep A. Pujante, metge, humanista, 
escriptor i alpinista, ens va fer reflexionar sobre la necessària con-
ver sió ecològica. Va cloure la sessió Mn. Juan Manuel Bajo, direc-
tor-coordinador del SIPS.

obrir un debat. Un cop acabada la part de reflexió, 
els participants van gaudir d’una experiència soli-
dària amb Pallassos sense Fronteres. A continua-
ció, ens vam dirigir al Col·legi Sant Pau on es va fer 
el dinar de germanor. La Colla Jove Xiquets de Tarra-
gona va aixecar un dels seus castells, com a mos-
tra de col·laboració i acció de treball d’equip.

Després del dinar, es van programar diferents vi-
sites culturals per la ciutat. Seguidament, es va ce-
lebrar l’Eucaristia al Camp de Mart. La lectura d’un 
manifest va cloure la trobada. El bisbe Salvador, el 
director de Càritas, Ramon Baró, i el delegat de Càri-
tas, Carles Sanmartín, també van assistir-hi.

Novetats Pastoral de la Salut
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La solemnitat d’avui resumeix el que 
hem celebrat en tot l’Any Litúrgic, de-
finitivament concentrat en la perso-

na de Jesucrist. 
David, rei ideal, va fer a Hebron un pac-

te amb els ancians d’Israel i l’ungiren rei 
d’Israel: és la dimensió política de la seva 
reialesa. Però el fonament és la dimen-
sió religiosa: El Senyor digué a David: 
«Tu pasturaràs Israel, el meu Poble; seràs 
el seu sobirà.» 

La carta als Colossencs incorpora un 
himne cristològic pre-paulí sobre la prima-
cia de Crist tant en la Creació (1a part) 
com en la Salvació o Reconciliació (2a 
part).

Crist, per mitjà del qual Déu ho ha creat 
tot, és «primogènit» que exerceix el seu 
senyoriu sobre la creació sencera. Com 
hi ressona aquest missatge a l’encíclica 
Laudato si’!

Crist és el Cap del cos que és l’Esglé-
sia: exercint influència salvadora sobre 
tot el món mitjançant la relació amb el 
cos eclesial, perquè a Déu plagué recon-
ciliar-ho tot per Ell i destinar-ho a Ell, po-
sant la pau en tot. 

A Jesús clavat en creu uns l’insulten: 
«No ets el Messies? Salva’t tu mateix i 
a nosaltres» pensant que Déu i Creu es 
contraposen, quan en realitat la màxima 
presència del Déu que és Amor (1Jn 4,8) 
es dóna a la Creu. 

Però també hi ha qui reconeix amb hu-
militat: Nosaltres sofrim el càstig que 
ens correspon pel que hem fet. Humilitat 
que ajuda a suplicar amb fe: Jesús, recor-
deu-vos de mi en arribar al vostre Regne. 
El Bon Lladre rep de Jesús una promesa: 
Avui seràs amb mi al Paradís. 

Què ha fet el criminal confés i convicte 
per rebre aquest premi? Ha dipositat tota 
la seva confiança en Jesús, encara que 
a darrera hora com els treballadors de la 
vinya que van començar a treballar cap al 
final de la tarda i l’amo els pagà com als 
qui han suportat tot el pes de la jornada 
i la calor (Mt 20,6s). 

Mn. José Luis Arín

Regne de 
santedat, 

de justícia, 
d’amor i de pau

COMENTARI

◗  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: «Hueso 
tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuan-
do Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que diri-
gía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el 
Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Is-
rael, 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 casa 
del Señor»! / Ya están pisando nuestros pies / tus 
umbrales, Jerusalén. R.

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, / según 
la costumbre de Israel, / a celebrar el nombre del 
Señor; / en ella están los tribunales de justicia, / 
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 capa-
ces de compartir la herencia del pueblo santo en la 
luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 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 invisible, primogénito de to-
da criatura; porque en él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tro-
nos y Dominaciones, Principados y Potestades; to-
do fue creado por él y para él. Él es también la ca-
be za del cuerpo; de la Iglesia. 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 salve a sí 
mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se bur-
laban de él también los soldados, que se acerca-
ban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey 
de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por 
encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba di-
ciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo 
y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e incre-
pándolo, le decía: «¿Ni siguiera temes tú a Dios, es-
tando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo 
estamos justamente, porque recibimos el justo pa-
go 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 verdad te digo: 
hoy estarás conmigo en el paraíso.»

◗  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, mentre 
Saül era el nostre rei, tu conduïes les tropes d’Israel 
quan anaven a la guerra i quan en tornaven, i el Se-
nyor et digué: «Tu pasturaràs Israel, el meu poble, 
seràs el seu sobirà.» Així, quan els ancians d’Is rael 
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 casa 
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 dignes 
de tenir part en l’heretat del poble sant, en el regne 
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 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 terra, tant les 
visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i 
potestats. Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha des-
tinat 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 re-
tornen d’entre els morts, perquè 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 ter-
ra 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’Ele-
git.» 
  Els soldats també se’n burlaven: tot oferint-li vina-
gre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t tu ma-
teix.» 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? Salva’t a tu ma-
teix 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 Reg-
ne.» Jesús li respongué: «T’ho dic amb tota veritat: 
Avui seràs amb mi al paradís.»

Jesucrist, rei de tot el Món


