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PROP DE VOSALTRES

Els emigrants i els refugiats
En aquests moments, alguns pensen que 

no caldria insistir sobre la problemàtica de 
l’emigració. S’ha escrit molt sobre aques-

ta qüestió, i des de diferents punts de vista. La 
nostra societat hi està sensibilitzada, tant so-
bre els aspectes positius com negatius de les 
migracions. Per altra banda, no és un fenomen 
nou; al llarg de la història de la humanitat, han 
estat constants els fluxos d’éssers humans que 
canvien de domicili fugint de la misèria o buscant 
un futur millor. L’experiència personal d’e migrar 
comporta moltes dificultats i contrarietats. Al-
guns refan la seva vida, però altres pateixen du -
rant un llarg període de temps i s’exposen a ca-
lamitats sense fi, des de la delinqüència fins a 
la marginació social. A tots se’ls presenta un tri-
ple camí: o s’integren en una societat nova o 
viuen de forma clandestina o són retornats de 
nou als seus països d’origen. En qualsevol cas 
sempre els acompanya el sofriment.

Però també hi ha un altre fenomen afegit: el 
que es produeix degut a enfrontaments i perse-
cucions a causa d’idees polítiques o religioses, 
les quals obliguen moltes persones a abando-
nar el propi país i sol·licitar asil polític per evitar 
la fam o la mort violenta. Són els anomenats re-
fugiats als quals se’ls procura una cobertura le-
gal per poder establir-se en el nou país. La situa -
ció ha tingut sempre una consideració especial, 
i està molt regulada per les lleis i convenis in-
ternacionals des de fa molts anys, amb una ac-
ceptació general.

El fenomen migratori és molt complex, amb 
derivacions legals, culturals i socials que no 
són objecte d’aquest breu comentari. Aquest 
té una motivació religiosa, de convidar els cris-
tians a recordar-la i també de donar-la a conèi-
xer humilment a la resta de grups socials. Sen-
se intentar donar una solució legal ni obviar les 
normes de cada país, cal demanar sempre un 
tracte humà just, propi de la dignitat de les per-
sones i, si és possible, oferir un horitzó vital de-
cent. I sense donar lliçons a ningú, donat que 
tots nosaltres pertanyem a una societat que des 
de fa anys és receptora de migrants i coneixem 
totalment la situació creada. Hi ha opinions di-
ferents, però des de la bona nova de Jesús els 
cristians tenim clar el tracte que cal dispensar a 
tothom: d’acollida, d’amor, de respecte, d’aju-
da, de col·laboració, d’integració fraterna. Tots 
som fills del mateix Déu, germans de Jesucrist 
i nostres. Aquesta actitud està per sobre dels 

papers, de les normes socials i de la mateixa 
legislació nacional o internacional. En la nos-
tra diòcesi, em consta el treball i la dedicació 
de molts cristians en aquesta línia, seguint 
aquells consells bíblics: «Estimeu, doncs, els 
immigrants, ja que també vosaltres veu ser im-
migrants en el país d’Egipte» (Dt 10,19), o «No 
explotis ni oprimeixis l’immigrant, que també 
vosaltres veu ser immigrants al país d’Egipte» 
(Ex 22,20). 

La mateixa Església ens ho ha recordat sem-
pre amb orientacions escrites, amb treballs de 
diferents organismes i amb gestos, entre altres, 
del mateix papa Francesc en la seva visita a 
Lampedusa o en les iniciatives properes al Vati-
cà. L’Església va instituir, a més, una JORNA DA 
MUNDIAL DE L’EMIGRANT I DEL REFUGIAT, que 
va per la 103, i que aquest any la celebrem el 
15 de gener amb un Missatge papal titulat: «Emi-
grants menors d’edat, vulnerables i sense veu.»

Les paraules del Papa són impressionants i 
ens obliguen a una profunda reflexió davant el 
drama de tants nens sense ningú que els aten-
gui, exposats al tràfic d’éssers humans o al 
crim organitzat, abandonats i sense esperan ça, 
prostituïts o lliurats a grups armats. Tots ells 
necessiten protecció i defensa. El nostre segui-
ment de Jesucrist ens «obliga» a respondre amb 
pietat i proximitat davant aquesta tragèdia in-
fantil.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Reunits a l’Ajuntament de Rosselló, representants 
de les quatre parts implicades (Bisbat de Lleida, 
Ajuntament de Rosselló, Diputació de Lleida i Ge-

neralitat de Catalunya), després d’estudiar l’informe 
elaborat pels tècnics de totes les parts, han escollit el 
projecte «Tornant a ser» per a la reconstrucció de l’es-
glésia de Sant Pere Ad Vincula. 
  El projecte, de l’arquitecte Francisco Jurado Jiménez, 
va ser escollit per unanimitat pel seu respecte a l’es-

tructura actual del temple. En les setmanes vinents 
el Bisbat encarregarà el projecte executiu, i en tres me-
sos obrirà un concurs públic per a la seva construcció. 
  En una primera fase es cobrirà el temple, perquè 
aquest pugui tornar a ser utilitzat per al culte quan 
abans millor. 
  La construcció del campanar restarà per a una se-
gona fase. El pressupost de les obres és de 117.109 
euros.

El projecte «Tornant a ser» guanya el concurs 
d’idees per reconstruir la Parròquia 

de Sant Pere de Rosselló
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«Per què vas 
sortir de 
la teva 

terra» (VI)

Em pregunteu el motiu pel 
qual vaig decidir anar-
me’n a l’Àfrica a portar la 

meva tasca missionera, i em 
resulta difícil de contestar, per-
què hi varen intervenir molts 
condicionants.
  Potser el més important és 
que tenia companys que prè-
viament havien marxat i m’ex-
plicaven com vivien allà i el què 
feien. Em va agradar molt la se-
va tasca. Arribat el moment vaig 
pensar: I jo perquè no he anat 
allà?
  La idea fonamental era anar 
a servir i ajudar els més neces-
sitats. Nosaltres aquí ho te-
nim tot, i ells no tenen res. Vaig 
pensar que podria ser més útil 
allà que aquí, i això és el que 
em va empènyer a marxar.
  Evidentment, també hi havia 
present en mi la idea de l’Evan-
geli com a llum del món. Aques-
tes persones estan molt neces-
sitades d’aquesta llum.
  Jo sempre repeteixo: es de-
diquen moltes ajudes contra la 
pobresa, contra la fam, però si 
en aquests gestos no infonem 
l’esperit de l’Evangeli, totes les 
ajudes que enviem se’n van en 
corrupció i trivialitat. I sempre 
hem de tornar a començar de 
nou.
  Si fem viure l’esperit de la llum 
de l’Evangeli, de fraternitat, so-
lidaritat, honradesa i perdó, ales-
hores, tota aquesta ajuda serà 
molt més eficaç. 

P. Ramon Ribas Boixeda, SJ 

MISSIONERS DE LLEIDA

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Aprenguem de la Verge 
Maria a tenir un cor humil i capaç d’a-
collir els dons de Déu» (8 de desem-
bre).

@Pontifex: «Avui voldria que cadascú fes memò-
ria de la pròpia història, del do rebut del Senyor» 
(13 de desembre).

Un recés de joves a Poblet 
per «tenir set de Déu»

Un grup de joves hem fet uns 
dies de recés. Ha estat a Po-
blet, del 2 al 6 de desembre, i 

aquest ha estat organitzat per la De-
legació de Joves del Bisbat de Llei-
da.
  Acompanyats per Mn. Joaquim 
Blas, hem gaudit de la importància 
de tenir set de Déu. Aquest és Algú 
que fa camí amb nosaltres. El seu 
Amor no pot passar per alt, sinó tot 
el contrari: és font de vida, de veritat, 
de solidaritat.
  Han estat uns dies de pau per po-
der revisar la nostra vida. Mn. Manel 
ens diu: «És un temps de repòs per re-
passar la nostra vida». Hem gaudit de 
les prèdiques de Mn. Joaquim, dels 
companys, de les acompanyants 
(Carmina, Marta i Mònica), de la Mont-
se i el Lluís, amb els seus àpats, i so-
bretot de temps, temps per donar 
gràcies a Déu de la nostra vida, de la 
de les nostres comunitats o col·le-
gis.
  Gràcies Delegació per oferir aques-
ta proposta tan maca a joves que du-
rant el curs anem «a tope» i amb mas-
sa presses.
  L’any vinent repetirem. Saluta-
cions, i pregueu per nosaltres.

E l bisbe de Lleida, Mons. Salva-
dor Giménez, a proposta del pa-
tronat d’aquesta Fundació, ha 

nomenat el jesuïta Roger Torres Agui-
ló nou consiliari de la Secció de Cen-
tres d’Esplai Cristians de la Fundació 
Verge Blanca.
  Torres va néixer a la ciutat de Llei-
da, l’any 1975. Alumne del Col·legi 
Claver, va viure la fe a casa i també 
amb els companys de la CVX de Llei-
da. Mentre estudiava Belles Arts a 

la Universitat de Barcelona, als 21 
anys, sent la vocació per la vida reli-
giosa. Va fer els primers vots com a 
jesuïta a Saragossa, el 19 de setem-
bre de 1998. I precisament fa uns 
mesos, al setembre, va celebrar els 
seus últims vots al Santuari de Sant 
Pere Claver, a Verdú.
  En l’actualitat, desenvolupa la se-
va tasca al Col·legi Claver i a la Parrò-
quia de Sant Ignasi de Loiola on és el 
responsable de l’esplai parroquial.

@Pontifex: «L’amor de Déu, que sap lle-
gir en el cor de cadascú per compren-
dre el desig més amagat, ha de preval-
dre per sobre de tot» (15 de desembre).

@Pontifex: «És el moment de donar pas 
a la fantasia de la misericòrdia per donar 
vida a moltes obres noves fruit de 
la gràcia» (14 de desembre).

El jesuïta Roger Torres ha estat 
nomenat consiliari
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AGENDAAGENDA

◗ Diumenge, 8 de gener:
— Visita del Sr. Bisbe a Ivars de Nogue -

ra i Andaní.

◗ Dijous, 12 de gener:
— A les 19.30 h, conferència «La cele-

bració feta art» a càrrec de Montse 
Macià, a l’IREL.

◗ Divendres, 13 de gener:
— A les 22.30 h, Vetlla de Pregària de 

Joves, a la Parròquia de Sant Llorenç.

◗ Diumenge, 15 de gener:
— A les 10 h, Eucaristia a la Parròquia 

del Carme, celebrant la Jornada mun-
dial de l’emigrant i el refugiat.

— A les 11.30 h, cloenda del cicle de Na-
dal, a l’Auditori Enric Granados.

  

9.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[He 1,1-6 / Sl 96 / Mc 1,14-20]. 
Sant Eulogi de Còrdova, prev. i mr. 
(859) mossàrab; sants Julià i Basi-
lissa, esposos, mrs.; sant Adrià de 
Canterbury.

10.  Dimarts [He 2,5-12 / Sl 
8 / Mc 1,21-28]. Sant Agató, pa-
pa (sicilià, 678-681); sant Pere 
Ursèol, monjo de Sant Miquel de 
Cuixà; beat Gregori X, papa (1271-
1276).

11.  Dimecres [He 2,14-18 / Sl 
104 / Mc 1,29-39]. A Urgell: beata 
Anna M. Janer i Anglarill, vg., funda-

dora de les Germanes de la Sagrada 
Família d’Urgell; sant Higini, papa 
(grec, 136-140) i mr.; sant Salvi, 
bisbe i mr.; santa Hortènsia, vg.

12.  Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 / 
Mc 1,40-45]. Sant Arcadi, mr.; sant 
Alfred, monjo, patró de l’amistat; 
sant Nazari, monjo; santa Tatiana, 
mr.; sant Martí de Lleó, prev.; sant 
Victorià, bisbe; sant Antoni-Maria 
Pucci, prev. servita; santa Cesarina, 
vg.; sant Bernat de Corleone, rel. 
caputxí.

13.  Divendres [He 4,1-5.11 / 
Sl 77 / Mc 2,1-12]. Sant Hilari (†367), 

bisbe de Poitiers i doctor de l’Esglé-
sia; sant Gurmersind, mr.; santa Ve-
rònica de Benasco, vg.

14.  Dissabte [He 4,12-16 / Sl 
18 / Mc 2,13-17]. Sant Joan de Ri -
bera, bisbe de València; sant Fèlix 
de Nola, prev.; sant Malaquies, pro-
feta (s. V aC); santa Macrina.

15.  Diumenge vinent, II de du-
rant l’any (lit. hores: 2a setm.) [Is 
49,3.5-6 / Sl 39 / 1C 1,1-3 / Jo 1, 
29-34]. Sant Pau, ermità a Tebes 
(Egipte, s. IV); sants Maur (Maure o 
Mauri) i Plàcid, abats, deixebles de 
sant Benet (s. VI).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Sobre 
el perdó

No fa gaire, en la cruel guerra de 
Síria, la població de Qaraqoix 
va ser alliberada del bàrbar 

domini gihadista i els cristians expul-
sats se’n van alegrar molt. Aquest 
fet ha tornat actualitat les paraules 
de la Myriam, una nena cristiana que 
va ser entrevistada fa dos anys en 
el campament de refugiats on sobre-
vivia amb la família. «Què sents cap 
aquells que et van obligar a sortir de 
casa?». Ella va contestar: «Demano 
només per a ells el perdó a Déu». Les 
declaracions de la petita Myriam, 
pronunciades en un moment de mà-
xim sofriment, sintetitzen la llavor de 
la fraternitat humana que, a diferèn-
cia d’altres religions, conté el cristia-
nisme, inspirador del valor universal 
de la igualtat. Coincideixen amb les 
declaracions que va fer a Le Figaro 
el filòsof Rémi Brague a propòsit de 
la crida al perdó que es va fer en el 
funeral de Jacques Hamel, el mossèn 
degollat per dos gihadistes, en ple-
na missa, a l’església de Saint-Etien-
ne-du-Rouvray. 
  «Què hauríem d’haver fet?», es pre-
gunta Brague: «¿Cridar a la venjança, 
recórrer els carrers amb el taüt cridant 
que cada mort nostre en val cent dels 
seus?». I després de recordar que el 
perdó no és mai complet sense la de-
manda del perdó per part de qui ha 
fet el mal, conclou: «Déu fa molt temps 
que va perdonar en bloc la humani-
tat, i per sempre, pel sacrifici de Crist 
a la creu. Però aquí he de corregir un 
error comú: la pregunta no és si Déu 
perdonarà a tal o qual pecador, sinó 
si perdonarà aquest pecador que co-
neixem tan bé: és a dir, a nosaltres 
mateixos.»

Antoni Puigverd

REFLEXIONSTroballes celebra el seu desè 
aniversari

Visita del bisbe Salvador 
a l’escola Arabell

E l passat 14 de desembre, ens 
vam reunir a la Casa de l’Esglé-
sia de Lleida-Acadèmia Ma ria-

na els participants, voluntaris i treba-
lladors que durant aquests 10 anys 
hem realitzat alguna activitat o ac-
ció en el Programa d’Acció de Lluita 
contra l’Atur de Càritas Dioce sa na 
de Lleida, de la Fundació Jaume Ru-
bió i Rubió, concretament del pro-
jecte Troballes Empresa d’Inserció, 
que compleix deu anys. Volíem cele-
brar-ho. Durant l’acte, a través d’un ví-
deo, algunes persones van expres sar 
l’experiència viscuda durant aquest 
temps.
  En la reunió, i en representació dels 
directors i secretaris de Càritas Dio-
cesana, va parlar la Sra. Carme San-
diumenge recordant la persona de 
Mn. Jaume Rubió i Rubió i fent me-
mòria dels difícils començaments 
del projecte. 
  Després, en nom dels voluntaris, 
el Sr. Josep Solé, qui ha estat des 

E l passat 12 de desembre, el 
bisbe Salvador va ser convidat 
a visitar l’Arabell i compartir la 

dels seus inicis, explicà la seva ex-
periència conduint aquella petita i 
vella furgoneta donada. Per acabar, 
va ser un participant del projecte, qui 
en nom de tots, va donar el seu tes-
timoni.
  Perquè no faltés res en aquesta 
trobada vam tenir mitja hora de for-
mació, gràcies al professor d’Econo-
mia de la UdL, Rafa Allepuz, qui ens 
va explicar el paper de l’economia so-
cial i solidària de les empreses d’in-

celebració de l’Eucaristia, fent-se ai-
xí present i interessant-se pel treball 
quotidià d’aquesta escola.

  Alhora, va servir per saludar a uns 
quants alumnes i professorat i de-
sitjar-los un Nadal viscut amb ampli 
sentit cristià.
  Durant l’Eucaristia, una nena del 
curs de segon d’ESO va celebrar 
la seva Primera Comunió, després 
d’haver tingut el temps suficient de 
preparació a l’escola i amb la seva 
família. Totes les seves companyes 
la van acompanyar i, després, la van 
obsequiar amb una petita celebració 
amb xocolata i dolços.

serció, i va expressar el seu desig 
que arribi el moment que no siguin 
necessaris projectes d’aquesta me-
na, perquè voldrà dir que tots els ciu-
tadans tenen una feina digna.
  El Sr. Bisbe, Mons. Salvador Gimé-
nez, ens va encoratjar a continuar 
sense defallir en buscar solucions per 
a les persones empobrides de la nos-
tra ciutat. La trobada acabà amb un 
brindis, per la feina feta i per la que 
encara hem de continuar fent.
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E ls cap. 40-55 del llibre d’Isaïes 
són obra d’un profeta anònim 
que, parlant als desterrats cap a 

finals de l’exili, anuncia un nou «èxode» 
més gloriós que el primer amb Moisès.

Hi destaquen els Cants del Servent 
del Senyor. El 1r (42,1s) presenta 
el Servent del Senyor: He posat en ell 
el meu Esperit per confiar-li la missió 
de portar el dret a les nacions. Ho fa-
rà amb estil suau (no apaga la flama 
del ble que vacil·la) però ferm (sense 
defallir), fins a implantar-lo a la terra: 
no només a Israel, perquè et destino 
a ser llum de les nacions. 

El Senyor el capacita: bondadosa-
ment t’he cridat, et prenc per la mà i 
t’he configurat.

L’encontre de Pere amb Corneli cul-
mina històries lligades per la iniciati-
va de Déu. 

El discurs té «introducció» subratllant 
que Déu acull tothom qui creu en Ell i 
fa el bé; «kerigma» proclamant que Déu 
consagrà Jesús de Natzaret ungint-lo 
amb Esperit Sant i poder; i «conclusió» 
invitant a creure en Jesús. 

El Baptisme de Jesús preludia el seu 
Ministeri.

Jesús es presentà a Joan perquè el 
bategés. 

Mt explicita l’absurd de què s’unei-
xi als qui reben un «baptisme de con-
versió per al perdó dels pecats» un de 
qui la veu del cel proclama: «Aquest és 
el meu Fill, el meu Estimat, en qui m’he 
complagut.»

Motiu? Convé que complim d’a ques -
ta manera tota «justícia». A la Bíblia 
«justícia» vol dir el pla de Déu. 

El Gran Sacerdot Jesucrist calia que 
es fes en tot semblant als germans per 
esdevenir així compassiu i digne de 
confiança (He 2,17s).

El cel s’obrí: amb Jesús de Natzaret 
tenim ple accés a Déu present amb l’Es-
perit que baixa suaument com un co-
lom i el Pare que amb la seva veu del 
cel declara: «Aquest és el meu Fill, el 
meu estimat, en qui m’he complagut.»

Mn. José Luis Arín

El cel s’obrí
COMENTARI

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sos -
tengo; mi elegido, en quien me complazco. He pues-
to mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las 
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, la me-
cha vacilante no la apagará. Manifestará la justi-
cia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta 
implantar la justicia en el país. En su ley esperan 
las islas. Yo, el Señor, te ha llamado en mi justicia, 
te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza 
de un pueblo y luz de las naciones, para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de 
la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinie-
blas.»

◗  Salmo responsorial (28)

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la glo-
ria del nombre del Señor, / postraos ante el Señor 
en el atrio sagrado. R.

La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor sobre 
las aguas torrenciales. / La voz del Señor es poten-
te, / la voz del Señor es magnífica. R. 

El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo, un gri-
to unánime: «¡Gloria!». / El Señor se sienta sobre las 
aguas del diluvio, / el Señor se sienta como rey eter-
no. R. 

◗  Lectura del libro de los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 10,34-38)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Aho-
ra comprendo con toda verdad que Dios no hace 
acepción de personas, sino que acepta al que lo 
teme y practica la justicia, sea de la nación que 
sea. 
  »Envió su palabra a los hijos de Israel, anuncian-
do la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, 
el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió 
en toda Judea, comenzando por Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espí-
ritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios es-
taba con él.»

◗  Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(Mt 3,13-17)

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan in-
tentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que nece-
sito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús 
le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumpla-
mos así lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo per-
mitió. 
  Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió 
el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cie-
lo que decía: «Este es mi hijo, el amado, mi predi-
lecto.»

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui 
he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha com -
plagut la meva ànima. He posat en ell el meu Es-
perit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni 
alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la 
canya que s’esberla, no apaga la flama del ble que 
vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, 
sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins 
que les illes esperin les seves decisions. Jo, el Se-
nyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, 
t’he configurat i et destino a ser aliança del poble, 
llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que 
han quedat cecs, per treure de la presó els encade-
nats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

◗  Salm responsorial (28)

R.  Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de 
la pau. 

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor glò-
ria i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el seu nom, / 
adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. R.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, / ve 
el Senyor sobre les aigües torrencials. / La veu del se-
nyor és potent, / la veu del Senyor és majes tuosa. R. 

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al seu pa-
lau tot canta: Glòria! / El Senyor té el soli en les ai-
gües diluvials, / hi seu el Senyor, rei per sempre. R.

◗  Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: 
«Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a fa-
vor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell 
i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell 
va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anun-
ciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és 
Senyor de tots. Vosaltres ja sabeu què ha passat 
darrerament per tot el país dels jueus, començant 
per Galilea, després que Joan havia predicat a la 
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Nat-
zaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo 
amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot 
arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui es-
taven sota la dominació del diable, perquè Déu 
era amb ell.»

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 3,13-17)

En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es 
presentà a Joan, vora el Jordà, perquè el bategés. 
Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: «Sóc 
jo el qui necessito que tu em bategis. Com és que 
tu véns a mi?». Jesús li respongué: «Accedeix per 
ara a batejar-me. Convé que complim d’aquesta 
manera tot el que és bo de fer». Llavors hi accedí. 
Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. 
Llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperit de Déu bai-
xava com un colom i venia cap a ell, i una veu deia 
des del cel: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
en qui m’he complagut.»

Baptisme del Senyor


