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PROP DE VOSALTRES

Invitació a les famílies
Sempre és una alegria oferir una invitació o 

participar en un acte al que has estat con-
vidat. I aquesta alegria és més gran si res-

pon a una realitat fonamental de la nostra vida 
cristiana. El missatge més important d’aquest co-
mentari setmanal és convidar les famílies de la 
diòcesi, que puguin i vulguin, a participar en una 
celebració conjunta amb totes les altres diòcesis 
de Catalunya, que es farà al temple expiatori de 
la Sagrada Família de Barcelona, la tarda del diu-
menge 26 de març. 

Les delegacions diocesanes de Pastoral Familiar 
han estat les encarregades de preparar la celebra-
ció d’aquest acte festiu, que suma oració, actualit-
zació apassionada i compromís en la defensa de la 
família com a gran regal de Déu per a la humanitat. 
Tots els cristians necessitem estar informats d’a-
quest tipus d’actuacions, per articular avui una res-
posta integral sobre la institució familiar, com ho 
han recordat des de sempre els documents i la vi -
vència de la mateixa Església. En aquest camp no 
hi ha hagut variacions. Es pot comprovar repassant 
multitud d’escrits des de, per exemple, el Concili 
Vaticà II (1962-1965) fins a l’última Exhortació Apos-
tòlica del papa Francesc, L’alegria de l’amor (2016).

No pretenc omplir de cites dels anteriors docu-
ments aquest breu comentari. En ells es troben 
els fonaments de la institució familiar, que neix del 
sagrament del matrimoni. Els heu sentit en repeti-
des ocasions i suposo que us estranya que algú 
es sorprengui de la posició de l’Església en aquest 
terreny, com si fos una novetat el que ella matei xa 
ens diu en l’actualitat. En aquest sentit, el Papa 

actual ens recorda que «els cristians no podem 
renunciar a proposar el matrimoni per no contra -
dir la sensibilitat actual, per seguir la moda, o per 
sentiments d’inferioritat enfront del daltabaix mo-
ral i humà. Estaríem privant el món dels valors que 
podem i devem aportar» (AL 35). I més endavant, 
quan parla del desafiament que suposa l’anome-
nada ideologia de gènere, afirma que «presenta 

una societat sense diferències de sexe i buida el 
fonament antropològic de la família... No caiguem 
en el pecat de pretendre substituir el Creador. Som 
criatures, no som omnipotents» (AL 56).

Podríem aportar molts altres aspectes per re-
sumir, un cop més, les nostres conviccions sobre 
la família. Aquestes línies no donen per a tant. 
A més, hem dedicat altres dos comentaris a aques-
ta qüestió durant aquest curs. És un exponent 
més de la importància que li donem. Més ben dit, 
és una conseqüència clara del valor que l’Esglé-
sia concedeix a la institució familiar. I amb més 
raó en aquests moments en què està tan forta-
ment atacada per diversos sectors socials. De ve-
gades sembla que l’única institució defensora de 
la família, formada per un home, una dona amb 
els fills, sigui l’Església catòlica. Per la qual cosa 
rep dures crítiques i manifestes incomprensions.

En aquest comentari em limito a demanar als 
cristians i a les comunitats tres coses: pregària 
constant per la família, actualització apassiona-
da dels conceptes i realitats que fonamenten la 
seva visió cristiana i compromís exprés en la de-
fensa dels valors familiars.

Amb seguretat aquestes tres peticions les ma-
nifestarem i les celebrarem amb molta alegria al 
temple de la Sagrada Família de Barcelona, a la 
festa de les famílies, a la qual reitero la invitació. 
La Delegació de Pastoral Familiar arbitrarà els mit-
jans per facilitar a tothom la seva presència en un 
acte tan emotiu.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

L aïcat XXI, portal de laics i laiques 
de l’Església catòlica a Catalu-
nya, ha organitzat una jornada 

sota el lema «Compromís social de 
la Parròquia», que tindrà lloc a l’Insti-
tut Superior de Ciències Religioses 
(IREL) de Lleida, el proper 18 de març.

El delegat d’Apostolat Seglar de 
la diòcesi, Joan Carles Nicuesa, se-
rà l’encarregat de presentar la jorna-
da després de l’acollida dels parti-
cipants, a partir de les 10 del matí. 
A continuació, Mn. Carles Sanmartín 
impartirà una conferència al voltant 
del tema de la jornada, per donar 

pas a dos tallers, entre les 11.15 
i les 13 h. Al finalitzar se celebrarà 
una Eucaristia, seguit d’un dinar co-
munitari. A l’acabar, Josep M. Forné 
parlarà dels cristians en política pel 
bé social i es projectarà un audiovi-
sual de les Llars del Seminari. A les 
16 h s’ha previst un debat entre els 
assistents i, per acabar, es farà una 
visita al Museu Diocesà de Lleida.

Els interessats han d’inscriure’s 
abans del 16 de març, tenint en comp-
te que el donatiu és de 5 euros per 
als assistents que no dinin, i 20 per als 
que es queden al dinar comunitari. 

L’organització ofereix la possibilitat 
de posar en contacte els inscrits que 
vulguin compartir vehicle des de les 

seves poblacions fins a Lleida, i tam-
bé per a la tornada. Més informació a 
laicatxxi@gmail.com.

Jornada de Laïcat XXI
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@Pontifex: «Res no és impos-
sible si ens adrecem a Déu 
en la pregària. Tots podem 
ser creadors de pau» (30 de 

gener de 2017).

@Pontifex: «Imitem l’actitud de Jesús cap 
als malalts: Ell té cura de tothom, compar-
teix el seu patiment i obre el cor a l’espe-
rança» (31 de gener de 2017).

@Pontifex: «Déu desitja que tots els ho-
mes es reconeguin i visquin com a ger-
mans, fent la gran família humana en 
l’harmonia de la diversitat» (1 de febrer de 
2017).

@Pontifex: «No ens n’oblidem mai 
de resar pels altres. La pre-
gària és la nostra força més 
gran» (3 de febrer de 2017).

E l passat 4 de febrer, els/les mi-
litants d’Acció Catòlica Obre-
ra (ACO) de la diòcesi de Lleida 

van tenir una matinal de formació a 
l’Acadèmia Mariana, dedicada a un 
estudi d’Evangeli, dirigit pel delegat 
de Pastoral Obrera i Consiliari dioce-
sà, el P. Joan Valls, sobre un dels tex-
tos proposats per a la preparació del 
Consell, que se celebrarà el mes de 
maig.
  Després de la pregària, el P. Joan 
Valls va introduir unes pistes per apro-
fundir el text escollit, el Judici Final (Mt 
25,31-46), que va anar seguit d’un 
treball personal i de discerniment 
sobre què és el que el Crist ens de-
mana.

  Reunits un altre cop en plenària, de 
la posada en comú cal destacar els 
següents aspectes:
  — La importància de la persona en-

front el col·lectiu.
  — Se’ns demana ser justos, i això 

implica molt més que ser mise-
ricordiosos.

  — Cal escoltar bé per poder atendre 
les necessitats i fugir de la recer-
ca ràpida de solucions.

  — Com a moviment obrer, caldria 
arribar a tots aquells que voldrien 
ser «obrers» però no ho poden ser 
per la situació de crisi actual.

  Finalment es va compartir informa-
ció sobre el treball dut a terme pre-
vi al Consell.

Trobada de formació 
d’ACO de Lleida

E l passat 11 de febrer, al vespre, 
més de 40 persones es van 
donar cita al local parroquial 

de Sant Josep Obrer dels Magraners 
per participar d’un sopar de solidari-
tat en favor de Mans Unides. Orga-
nitzat per l’arxiprestat «Perifèria» de 
Lleida, va comptar amb la participa-
ció del bisbe Salvador.
  La primera part de l’acte va estar 
dedicada a la sensibilització sobre 
la fam al món i les seves conseqüèn-
cies. Amb un Powerpoint es donà a 
conèixer la identitat i la tasca de 
Mans Unides, i amb la projecció 
d’un vídeo es presentà la campanya 
d’enguany. 
  La Sra. Rosa Pla, delegada dioce-
sana de Mans Unides, exposà un pro-
jecte de caire agrícola i ramader per 
a camperols d’Haití, el cost del qual 
és d’uns 195.000 euros. La Delega-
ció de Lleida es compromet a pagar 
una part que, amb la participació 
de molta gent, espera aconseguir 
60.000 euros.
  El salesià Jordi Clot, arxipreste de 
la «Perifèria», ajudà a la reflexió amb 
el text evangèlic de la multiplicació 
dels pans i els peixos, fent el paral·le-

lisme amb la tasca de Mans Unides. 
Després es va pregar amb una ora-
ció del missioner claretià Pere Ca-
saldàliga, dedicada a Mans Unides. 
I, amb el desig que no manqui mai a 
ningú el pa i tot el que es requereix 
per a desenvolupar-se com a per-
sona, tots plegats van resar el Pa-
renostre.
  Després va ser el torn del sopar, 
amb la invitació de fer un donatiu a 
favor de Mans Unides.

Conxita López Torres

Mans Unides protagonista del sopar de 
la solidaritat a Sant Josep Obrer dels Magraners

E l dissabte 11 de febrer, uns 
65 joves de la Diòcesi de Llei-
da van viure una jornada molt 

especial al Centre de Sant Joan de 
Déu d’Almacelles on van participar 
en diferents activitats i tallers amb 
els residents.
  Els participants van poder veure 
la gran tasca que fan els treballa-

dors i voluntaris del Centre de Sant 
Joan de Déu. 
  El bisbe de Lleida, Salvador Gimé-
nez, també es va fer present a la jor-
nada. 
  Els joves van rebre més del que van 
donar. La Delegació de Pastoral Juve-
nil agraeix l’acollida dels responsa-
bles del Centre.

Els joves s’impliquen 
a Sant Joan de Déu  

d’Almacelles
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REFLEXIONS

La força 
i la seguretat 
de l’esperança
Una de les característiques dels humans 

és la pregunta i la preocupació pel futur. 
I diuen els analistes del procés social que 

el món d’avui viu una mena d’inquietud per un 
demà absolutament incert i obert a totes les 
possibilitats, fins les més negatives.

La fe cristiana purifica i orienta la nostra acti-
tud respecte al futur amb la virtut de l’esperan-
ça. Al costat de la fe confiada en Déu i de l’a-
mor als germans, no es pot acabar d’entendre 
i de viure el conjunt de l’experiència cristiana si 
no s’entén la força i la seguretat de la virtut de 
l’esperança. Què és pròpiament l’esperança 
cristiana?

Sovint s’entén l’esperança com la confiança 
en un futur millor. Quan es constaten les dificul-
tats de la vida, solem expressar la nostra espe-
rança amb un: «el demà serà millor». I quan algú 
preveu que les coses poden anar pitjor, se li re-
treu que «cal tenir esperança». És això l’espe-
rança cristiana?

L’esperança s’arrela al mateix centre del mis-
teri cristià: Déu, amb el seu amor misericordiós, 
ve a nosaltres i ens porta a una vida d’amor, de 
despreniment, de confiança. Aquí s’arrela tam-
bé l’esperança. Esperem en Déu, el nostre Pare, 
que és fidel al seu amor, i demà, i d’aquí a deu 
anys, i d’aquí a cent anys, vindrà a nosaltres, ens 
enviarà el seu Esperit i farà possible l’amor, la 
pau, el perdó, la vida. L’esperança cristiana no 
és pròpiament el convenciment que les coses 
aniran millor, sinó que, sigui quina sigui la nos-
tra situació, Déu serà fidel al seu amor salvador 
i farà possible el diàleg, l’alegria, l’amor. Ja ara, 
la crida amorosa de Déu a la vida pot ser escol-
tada o pot ser rebutjada, i ja ara hi ha qui busca la 
justícia i hi ha qui la rebutja. És el mateix misteri 
que viurem i viuran en el futur quan aquest futur 
sigui el present. Déu farà sempre possible la vida. 
Diu Jesús que el qui es mantingui fidel aconse-
guirà la plenitud. Déu mateix serà la plenitud eter-
na —el cent per u— d’aquell que haurà estat 
fidel amb constància en el poc. 

Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

E l bisbe emèrit de Girona, Mons. Carles Soler Per-
digó, va dirigir la setmana del 6 al 10 de febrer 
uns exercicis espirituals per a preveres de la 

diòcesi, a la Casa Sacerdotal.
  Van ser uns dies de pregària i de reflexió sobre 
el ministeri sacerdotal. Una vintena de preveres, 
alguns d’ells ja jubilats, hi van participar, junt amb 
el bisbe Salvador i el vicari general, Mn. Josep An-
ton Jové. La celebració de l’Eucaristia, presidida pel 
nostre pastor a la capella de la Casa Sacerdotal, va 
servir de cloenda. El bisbe Salvador va resumir en 
l’homilia la reflexió de la setmana en tres paraules: 
orientació, intercessió i agraïment. Nosaltres —va 

L ’ONG SED Lleida 
ha organitzat, per 
al diumenge 19 

de març, la 3a CURSA 
I CAMINADA POPULAR, 
100% SOLIDÀRIES, 
per col·laborar en el 
finançament d’un cen-
tre d’acollida i reinser-
ció social de nens ex-
soldats a la ciutat de 
Berberati, República 
Centreafricana. Els in-
teressats ja poden ins-
criure’s a la pàgina web o bé al Col·legi Maristes 
Montserrat.
  La sortida serà a les 10 del matí, des del pati de 
l’escola Maristes. Podeu trobar tota la informació i 
fer la inscripció a través de la web www.cursased.cat. 
També hi ha la possibilitat d’apuntar-se a la recepció 
del col·legi.

E l dissabte 25 de març 
tindrà lloc la 7a jorna-
da anual de la Xarxa 

d’Entitats Cristianes d’Acció 
Caritativa i Social que aquest 
any treballarà el tema del 
«sensellarisme» amb el lema 
«Tothom tenim dret a una 
llar».
  La jornada començarà a 
dos quarts de deu amb l’a-

colliment i continuarà amb la pregària. A continuació 
el bisbe Salvador farà la benvinguda als participants. 
Després serà el torn de treballar el tema de la jorna-
da amb una ponència sobre el «sensellarisme». Més 
tard, diverses entitats de la Xarxa explicaran la seva 
experiència en aquest àmbit. Després de la pausa- 
cafè, i a través d’una dinàmica de «xiuxiueig», els par-
ticipants podran reflexionar sobre el «sensellaris me». 
Tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi Maristes 
Montserrat, de les 9.30 a les 13.30 h.

dir— «trobem refugi en el Senyor, ens volem deixar 
acompanyar i ajudar per Ell, que tot sigui a Glòria se-
va». El bisbe Salvador va voler agrair a Déu aquests 
dies d’exercicis, i a Mons. Carles Soler, les paraules 
plenes de saviesa espiritual i pastoral que els ha 
transmès aquests dies.

El bisbe Carles Soler dirigeix 
els exercicis espirituals 

per a preveres

Cursa solidària 
SED Lleida

«Tothom tenim 
dret a una llar»

AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 12 de març:
— Visita pastoral a la Parròquia de 

Sant Bartomeu d’Alpicat.

◗  Divendres, 17 de març:
— X Jornada d’acompanyament al 

dol i la malaltia al Campus de Cap-
 pont.

◗  Dissabte, 18 de març:
— A les 10 h, Jornada del Laïcat XXI, 

a l’Irel.

◗  Diumenge, 19 de març. Dia del Se-
minari:
— A les 12 h, Eucaristia presidida 

pel Sr. Bisbe, a la Catedral.
— A les 18 h, Recés de Quaresma, 

a la Catedral.

  

13.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 6,36-38]. 
Sant Roderic (Rodrigo) i sant Salo-
mó, mrs. (863) a Còrdova; santa 
Patrícia, mr.; sant Ramir (s. VI), mon-
jo i mr.

14.  Dimarts [Is 1,10.16-20 / 
Sl 49 / Mt 23,1-12]. Sant Arnal, 
abat benedictí i màrtir (1255); san-
ta Matilde (†958), emperadriu ger-
mànica.

15.  Dimecres [Jr 18,18-20 / Sl 
30 / Mt 20,17-28]. Santa Madro-
na (s. II), vg. i mr. de Tessalòni ca; 
sant Ramon (Raimundo) de Fite-
ro, abat català. fund. Orde de Cala-

tra va; santa Lluïsa de Marillac 
(†1660), fund. Filles de la Caritat 
(FC, paüles); sant Climent Maria 
Hofbauer, prev. redemptorista.

16.  Dijous [Jr 17,5-10 / Sl 1 / 
Lc 16,19-31]. Sant Agapit (†341), 
bisbe de Ravenna; sant Heribert, 
bisbe de Colònia (999); sant Ciríac 
i companys, mrs. (308) a la Via Sa-
lària; sant Abraham (s. IV), ermi tà, 
de Mesopotàmia; santa Eusèbia, 
vg.

17.  Divendres [Gn 37,3-4.12-
13a.17b-28 / Sl 104 / Mt 21,33-
43.45-46]. Sant Patrici (461), bisbe 
i evangelitzador d’Irlanda; sant Jo-

sep d’Arimatea, seguidor i amic de 
Jesús.

18.  Dissabte [Mi 7,14-15.18-
20 / Sl 102 / Lc 15,1-3.11-32]. Sant 
Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor 
de l’Església; Tortosa: sant Salva-
dor d’Horta, rel. franciscà de Santa 
Coloma de Farners (la Selva), morí 
a Càller (Sardenya, 1567).

19.  Diumenge vinent, III de 
Quaresma (lit. hores: 3a setm.) [Ex 
17,3-7 / Sl 94 / Rm 5,1-2.5-8 / Jo 
4,5-42 (o bé, més breu: 4,5-15. 
19b-26.39a.40-42)]. Sant Amanç 
o Amanci (s. VII), diaca romà i mr. a 
Flandes.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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E l Senyor digué a Abram: «Ves-te’n del 
teu país i de la casa del teu pare, cap 
al país que t’indicaré». No sabem l’an-

terior trajectòria espiritual d’Abram però 
Abram se n’anà com el Senyor li digué. 

Amb la missió rep promesa singular: Et 
convertiré en un gran poble; faré gran el teu 
nom que servirà per a beneir. 

El particularisme (et beneiré) és al servei 
de l’universalisme (totes les famílies es val-
dran del teu nom per beneir-se).

Abram és el primer beneficiari de la be-
ne dicció divina perquè, gaudint-la, la pugui 
transmetre a tot el món. 

El discurs d’exhortació a la fidelitat enmig 
de les proves de 2Tm s’articula en 3 etapes: 
a) iniciativa gratuïta de Déu que ens ha salvat; 
b) realització efectiva de la Salvació per Je-
sucrist, el nostre Salvador, que ha desposseït 
la mort del poder que tenia; c) actua lit za ció 
de la Salvació amb l’Evangeli, del que Pau ha 
estat constituït herald, apòstol i mestre.

Timoteu és exhortat a sofrir per l’obra de 
l’Evangeli, suportant-ho amb la fortalesa 
que Déu ens dóna. 

Testimonis únics de la Transfiguració són 
Pere, Jaume i Joan, els més contraris al camí 
de Creu: pensant que Déu i Creu són incom-
patibles. I oblidant el recent avís del Mestre: 
Cal anar a Jerusalem i patir molt (16,21). 

Es transfigurà davant d’ells: els vestits es 
tornaren fulgurants i eren tan blancs. La ca-
tegoria divina —amagada per l’Encarnació— 
es fa visible i la condició humana deixa pas-
sar la Llum que portava dins. Amb l’aval de 
Moisès (la Llei) i Elies (els profetes). 

La glòria del Tabor no és evasió que defuig 
la Creu sinó encoratjament per fer camí cap a 
Jerusalem i el Calvari.

Mn. José Luis Arín

Transfiguració de Fra Angelico (1440-1442), 
Basílica de Sant Marc, Florència (Itàlia)

Aquest és el meu 
Fill, el meu estimat: 

escolteu-lo

COMENTARIDiumenge II de Quaresma
 

◗  Lectura del libro del Génesis (Gen 12,1-4a)

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de 
tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, 
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una 
gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nom-
bre y serás una bendición. Bendeciré a los que 
te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, 
y en ti serán benditas todas las familias de la 
tierra». Abrán marchó, como le había dicho el 
Señor. 

◗  Salmo responsorial (32)

R.  Que tu misericordia, Señor, venga sobre noso-
tros, como lo esperamos de ti. 

La palabra del Señor es sincera, / y todas sus ac-
ciones son leales; / él ama la justicia y el dere-
cho, / y su misericordia llena la tierra. R. 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo te-
me, / en los que esperan su misericordia, / para 
librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en 
tiempo de hambre. R. 

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro 
auxilio y escudo. / Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, / como lo esperamos 
de ti. R. 

◗  Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (2Tim 1,8b-10)

Querido hermano: 
Toma parte en los padecimientos por el Evange-
lio, según la fuerza de Dios. 
  Él nos salvó y nos llamó con una vocación san-
ta, no por nuestras obras, sino según su desig-
nio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús 
desde antes de los siglos, la cual se ha manifes -
tado ahora por la aparición de nuestro Salvador, 
Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo bri-
llar la vida y la inmortalidad por medio del Evan-
gelio. 

◗  Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(Mt 17,1-9)

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos 
aparte a un monte alto. Se transfiguró delante 
de ellos y su rostro resplandecía como el sol, 
y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 
De repente se les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la 
palabra i dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es 
que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
Todavía estaba hablando cuando una nube lumi-
nosa los cubrió con su sombra y una voz desde 
la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces, llenos de espan-
to. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Le-
vantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron 
a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban 
del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie 
la visión hasta que el Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos».

◗  Lectura del llibre del Gènesi (Gn 12,1-4a)

En aquells dies, el Senyor digué a Abram: «Vés-te’n 
del teu país, del teu clan i de la casa del teu pa-
re, cap al país que jo t’indicaré. Et convertiré en 
un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, 
que servirà per beneir. Beneiré els qui et beneei-
xin, però els qui et maleeixin, els maleiré. Totes 
les famílies del país es valdran de tu per beneir- 
se.» Abram se n’anà tal com el Senyor li havia 
dit.

◗  Salm responsorial (32)

R.  Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós. 

La paraula del Senyor és sincera, / es manté fi-
del en tot el que fa; / estima el dret i la justícia, / 
la terra és plena del seu amor. R

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els 
qui esperen en l’amor que els té; / ell els alli-
bera de la mort, / i els retorna en temps de 
fam. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili 
nostre i escut que ens protegeix. / Que el vostre 
amor, Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’es-
perança que posem en vós. R.

◗  Lectura de la segona carta de sant Pau 
a Timoteu (2Tm 1,8b-10)

Estimat: Tot el que has de sofrir juntament amb 
l’obra de l’evangeli, suporta-ho amb la fortale sa 
que Déu ens dóna. Ell ens ha salvat i ens ha cridat a 
una vocació santa, no perquè les nostres obres 
ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia deci-
sió, per la gràcia que ens havia concedit per Jesu-
crist abans dels segles, i que ara ha estat revela-
da amb l’aparició de Jesucrist, el nostre salvador, 
que ha desposseït la mort del poder que tenia i, 
amb la bona nova de l’evangeli, ha fet resplendir 
la llum de la vida i de la immortalitat.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 17,1-9)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume 
i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una 
muntanya alta i es transfigurà davant d’ells. La 
seva cara es tornà resplendent com el sol, i els 
seus vestits, blancs com la llum. També se’ls 
aparegueren Moisès i Elies, que conversaven 
amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’es-
tem, de bé, aquí dalt! Si voleu, hi faré tres caba-
nes, una per a vós, una per a Moisès i una altra 
per a Elies.» Encara no havia acabat de dir això 
quan els cobrí un núvol lluminós, i del núvol es-
tant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu 
estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» 
En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, es pros-
ter naren de front a terra. Jesús s’acostà, els to-
cà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.» Ells 
alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Je-
sús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, 
Jesús els manà que no diguessin res a ningú 
d’aquella visió fins que el Fill de l’home no ha-
gués ressuscitat d’entre els morts.


