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PROP DE VOSALTRES

La Visita Pastoral a l’arxiprestat de la Seu Vella

Tots els diocesans saben que 
la Visita Pastoral és una de les 
prioritats que l’Església va mar-

car a Lleida per a aquest trienni 2016-
2019. Així es va decidir en l’Assem-
blea Diocesana del maig de l’any 
2016. Es va confeccionar un llibret, 
distribuït a tots els agents de pasto-
ral i a totes les parròquies, on es de-
tallaven les cinc prioritats pastorals 
dels qui formem part d’aquesta diò-
cesi. La cinquena prioritat es titula: 
La Visita Pastoral a les parròquies i 
comunitats. A continuació s’especifi-
caven els objectius, les peticions del 
Bisbe i la crida a la col·laboració.

La Visita Pastoral és una de les for-
mes, confirmada fa segles, amb la 
qual el Bisbe manté contactes perso-
nals amb el clergat i amb els altres 
membres del poble de Déu. És una 
oportunitat per reanimar les tasques 
dels agents evangelitzadors, felici tar-
los i consolar-los; és també l’ocasió 
per convidar tots els fidels a la reno-
vació de la vida cristiana i a una ac-
ció apostòlica més intensa. Permet, 
a més, examinar l’eficiència de les 
estructures i dels instruments desti -
nats al servei pastoral; es diligencien 
els llibres sacramentals i de compta -

bilitat, es mantenen autèntics diàlegs, 
així com també moments de pregà-
ria comunitària. Per al Bisbe és una 
important acció apostòlica; per a les 
comunitats i les institucions que la 
reben és un esdeveniment de grà-
cia que reflecteix en certa mesura 
aquella especial visita que Jesucrist, 
suprem pastor, realitzava durant el 
seu pas per aquesta terra i que, més 
tard, la va encomanar als seus apòs-
tols.

Al mes de març de l’any passat va 
tenir lloc la Visita a totes les parrò-

quies de l’arxiprestat «Segrià-la No-
guera-la Ribagorça», que va conclou-
re a finals de setembre. Va ser una 
acció molt significativa, amb bons 
records i amb propostes per al fu-
tur.

Actualment té lloc la Visita Pastoral 
a l’arxiprestat de la «Seu Vella». Amb 
una setmana de durada per a cada 
parròquia. Es va iniciar a finals de 
novembre a la Parròquia de Sant Llo-
renç i es va continuar a la Unitat Pas-
toral de la Mare de Déu del Carme-
Sant Joan. Tot això abans del Nadal. 

Tots els agents de pastoral van tenir 
l’oportunitat d’exposar les seves 
tasques, en les diferents reunions 
mantingudes en els àmbits de la Pa-
raula, de la celebració i de la caritat; 
també van ser visitats alguns malalts 
en els seus domicilis, així com diver-
ses institucions civils. No es van obli -
dar les dificultats actuals en quan a 
l’evangelització, ni tampoc els desa-
fiaments de la nostra societat.

Ara, del dia 15 al 21 de gener, es 
realitza la Visita a la Unitat Pastoral 
de la Verge del Pilar-la Magdalena 
per continuar, la setmana següent, a 
la Unitat Pastoral Sagrada Família-
Santa Teresa Jornet. Una setmana 
més tard, s’ha programat a la Parrò-
quia de Sant Martí, concloent amb la 
Parròquia Sant Pere-Catedral.

Està sent una experiència inobli-
dable per a qui això subscriu, que no 
té més que paraules de gratitud per 
tants col·laboradors parroquials que 
dediquen molt esforç en les diferents 
tasques evangelitzadores, i ho fan 
amb alegria i convicció profunda. El 
Senyor premiarà els seus esforços i 
el seu servei. 

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Trobada festiva de gent gran a la Parròquia 
Sant Antoni Maria Claret

Amb el cant de nadales va començar la tro-
bada de gent gran de la Parròquia Sant An-
toni Maria Claret, de Lleida, on més de 30 

persones es van reunir, el passat 20 de desem-
bre, en una trobada entranyable per preparar el 
Nadal i fer una mica de festa.

El claretià P. Josep Vilarrubias, que acompa-
nya els grups de Vida Creixent, va fer una refle-
xió sobre el Nadal, per la qual cosa convidà els 
assistents a recordar escenes i sentiments so-
bre les festes nadalenques de quan eren petits 
i joves. I déu-n’hi-do! si van sortir coses: cant de 
nadales, trobada familiar, dinar de festa... A par-
tir d’aquí, el P. Vilarrubias explicà que d’antic Déu 

parlava al seu poble per mitjà dels profetes però 
què, des que es va produir la manifestació ple-
na de Déu en el Nadal, es comunica amb tothom 
per mitjà del seu fill, Jesucrist. Féu també refe-
rència a Càritas, com a expressió de l’amor de 
Déu envers els més necessitats. Vingué després 
la part més festiva, amb la participació de la Isa-
bel cantant acompanyada a la guitarra per l’Anto-
nio. Fandangos, bulerías, milongas, cants folklò-
rics, poemes i nadales van fer passar una estona 
ben agradable. A continuació, tingué lloc el bere-
nar de xocolata desfeta i coca, preparat per les vo-
luntàries de Càritas, que tothom va menjar amb molt 
de gust.

Les mateixes voluntàries de Càritas parroquial 
obsequiaren els assistents amb una espelma fe-
ta per elles mateixes, perquè il·lumini com a ma-
nifestació de l’amor de Déu a tothom.

Conxita López Torres
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CERCA DE VOSOTROS

La Visita Pastoral 
al arciprestago 
de la Seu Vella

Todos los diocesanos saben que la Visita Pas-
toral es una de las prioridades que la Iglesia 
en Lleida marcó para este trienio 2016-2019. 

Así se decidió en la Asamblea Diocesana de mayo 
del año 2016. Se confeccionó un folleto, que se 
distribuyó a todos los agentes de pastoral y a todas 
las parroquias, en el cual se detallaban las cinco 
prioridades pastorales de quienes formamos par-
te de esta diócesis. La quinta prioridad se titula: 
Visita Pastoral a las parroquias y comunidades. 
A continuación se especificaban los objetivos, las 
peticiones del Obispo y la llamada a la colaboración.

La Visita Pastoral es una de las formas, confir-
mada por siglos, con la que el Obispo mantiene 
contactos personales con el clero y los otros miem-
bros del pueblo de Dios. Es una oportunidad para 
reanimar las energías de los agentes evangeliza-
dores, felicitarlos y consolarlos; es también la oca-
sión para invitar a todos los fieles a la renovación 
de la vida cristiana y a una acción apostólica más 
intensa. Permite, además, examinar la eficiencia 
de las estructuras y de los instrumentos destina-
dos al servicio pastoral; se diligencian los libros 
sacramentales y de contabilidad, se mantienen 
auténticos diálogos, así como también momentos 
de oración comunitaria. Para el Obispo es una im-
portante acción apostólica; para las comunidades 
y las instituciones que la reciben es un evento de 
gracia que refleja en cierta medida aquella espe-
cial visita que Jesucristo, supremo pastor, realiza-
ba durante su paso por esta tierra y que, más tar-
de, la encomendó a sus apóstoles.

En el mes de marzo del año pasado se proce-
dió a la Visita a todas las parroquias del arcipres-
tazgo «Segrià-la Noguera-la Ribagorça», que con-
cluyó a finales de septiembre. Fue una acción muy 
significativa, con buenos recuerdos y con propues-
tas para el futuro.

En estos momentos se realiza la Visita Pasto-
ral al arciprestazgo de la «Seu Vella». Con una se-
mana de duración para cada parroquia. Se inició 
a finales de noviembre de 2016 en la Parroquia 
de San Lorenzo y se continuó en la Unidad Pas-
toral de la Virgen del Carmen-San Juan. Todo ello 
antes de la Navidad. Todos los agentes de pasto-
ral tuvieron oportunidad de exponer sus tareas, 
en las distintas reuniones mantenidas en los ám-
bitos de la Palabra, de la celebración y de la cari-
dad; también fueron visitados algunos enfermos 
en sus domicilios, así como diversas institucio-
nes. No se olvidaron las dificultades que encuen-
tra la evangelización en la actualidad, ni los desa-
fíos que presenta nuestra sociedad.

Ahora, del día 15 al 21 de enero, se realiza la 
Visita a la Unidad Pastoral de la Virgen del Pilar-
la Magdalena, para continuar, la semana siguien-
te, en la Unidad Pastoral Sagrada Familia-Santa 
Teresa Jornet. Una semana más tarde, la Visita es-
tá programada para la Parroquia de San Martí, con-
cluyendo con la Parroquia Sant Pere-Catedral.

Está siendo una experiencia inolvidable para 
quien esto suscribe, que no tiene más que pala-
bras de gratitud para tantos colaboradores parro-
quiales que dedican mucho esfuerzo en las distin-
tas tareas evangelizadoras, y lo hacen con alegría 
y convicción profunda. El Señor premiará todos sus 
desvelos y todo su servicio.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «La fe és una 
gran companya de vida: 
ens fa viure en primera 
persona la presència d’un 

Pare que mai no deixa soles les seves 
criatures» (16 de novembre).

@Pontifex: «La misèria no és una fa-
talitat: té unes causes que cal detec-
tar i eliminar, pel bé de tants germans 
i germanes» (16 de novembre).

@Pontifex: «Cal que anem a 
trobar els pobres i que apren-
guem a compartir, fem que 
aquest sigui el nostre estil de 
vida» (18 de novembre).

@Pontifex: «Que el somriure 
senzill i pur de Maria sigui font 
d’alegria per a tots nosaltres 
davant les dificultats de la vi-
da» (21 de novembre).

El bisbe Salvador ret homenatge 
als sacerdots majors de 75 anys

El cicle Josefi na Barreu recull 
520 euros per a Càritas

E l bisbe de Lleida Salvador Giménez va oferir, 
com cada any, la tradicional recepció de Nadal 
als sacerdots i religiosos de la diòcesi majors 

de 75 anys. L’acte va començar amb una pregària, 
seguida d’unes paraules del vicari general de la Diò-
cesi, Mn. Josep Anton Jové. El vicari general va des-
tacar que «Déu no ens demana l’èxit sinó la fideli-
tat» i va agrair als sacerdots homenatjats el seu 
servei a l’Església. També va agrair la tasca de la 
Cúria Diocesana, que va definir com «un grup actiu 
i treballador».
  Per la seva banda, el bisbe Salvador va agrair als 
capellans majors de 75 anys el treball passat i la 
seva tasca en l’actualitat. El nostre prelat va des-
tacar que «alguns, malgrat els anys, encara fan tas-
ques pastorals». El bisbe Salvador va tenir paraules 
de record pels capellans i religiosos que han tras-
passat durant el darrer any i també pels sacerdots 
que estan malalts. A més a més, va agrair la tasca 
dels membres voluntaris. En aquesta línia va recor-

E l local parroquial de la Parròquia de Sant Mar-
tí de Lleida va acollir una nova edició del «Ci-
cle de Nadal Josefina Barreu», que enguany 

ha celebrat el seu 50è aniversari. 
  El cicle pretén oferir una preparació cristiana del 
Nadal, i ho fa mitjançant xerrades, tallers de cuina 
i de guarniments nadalencs. Enguany, va gaudir 
d’un taller de decoració nadalenca, a càrrec de Nú-
ria Torres, així com d’un de cuina, a càrrec de la cui-
nera Renata. Tanmateix, es féu espai per parlar de 
les tradicions i costums nadalencs i molt especial-

dar a tots els membres de la Cúria que «la vostra 
actitud sempre ha de ser d’agraïment a Déu pel ser-
vei».
  El bisbe Salvador va entregar a tots els capellans 
majors de 75 anys una figura del Nen Jesús pro-
cedent de Terra Santa. El bisbe emèrit de Lleida, 
Mons. Joan Piris, qui un any més va voler ser-hi pre-
sent, va expressar que se sent d’aquesta diòcesi 
i que prega per ella. I, fent referència als homenat-
jats, va dir: «són les arrels i les soques de l’Església 
de Lleida». L’acte va acabar amb un refrigeri.

ment de la tradició del Pessebre, a càrrec de Jordi 
Curcó, el qual va convidar tothom a posar el Pesse-
bre per Nadal. La cloenda del cicle va ser a càrrec 
del rector de Sant Martí, Mn. Daniel Turmo, oferint 
una reflexió centrada en el temps de l’Advent a 
la llum de la Paraula de Déu.
  Tanmateix, el cicle, d’acord amb els seus orígens 
i mitjançant un sorteig entre els participants, pre-
tén exercir alhora una acció solidària. Enguany, la 
recaptació per a aquest fi va ser de 520 E, que seran 
destinats a Càritas-Lleida.
  Aquest Cicle de Nadal, que acaba de complir el 
mig segle d’existència, va ser creat l’any 1967 per 
la Sra. Josefina Barreu. Va prendre el seu nom en 
record d’aquesta activa feligresa de la Parròquia 
de Sant Martí, membre també de diversos movi-
ments d’apostolat del nostre bisbat.
  Fidel i modèlica veïna del barri de Jaume I, hi té 
dedicada la plaça de l’entorn de l’església romànica 
de Sant Martí Vell, inaugurada l’any 2012, com a 
homenatge a la seva acció veïnal i solidària i a la se-
va vida exemplar, com a ciutadana i cristiana.
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AGENDAAGENDA

◗  Del 18 al 25 de gener:

— Setmana de Pregària per la Uni-
tat dels Cristians.

◗  Dilluns, 22 de gener:

— A les 12 h, el bisbe Salvador as-
sistirà a l’entrega dels Premis Bra-
vo, que concedeix anualment la 
CEMCS, a Madrid.

— A les 19 h, acte ecumènic a la Par-
ròquia de Sant Pau dins de la 
Setmana de la Unitat.

— Del 22 al 28 de gener, Visita Pas-
toral a la UP de la Sagrada Famí-
lia i Santa Teresa Jornet.

◗  Dissabte, 27 de gener:

— A les 9 h, cicle de formació a la 
UP El Pilar-Santa Maria Magda-
lena.

   

22.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[2S 5,1-7.10 / Sl 88 / Mc 3,22-30]. 
Sant V icenç (Vicent), diaca a Sara-
gossa i mr. a València, nat a Osca 
(s. III-IV); sant Anastasi, monjo per-
sa i mr.; sant Gaudenci, bisbe; bea-
ta Laura Vicuña, vg. salesiana.

23.  Dimarts [2S 6,12b-15.17-
19 / Sl 23 / Mc 3,31-35]. Sant Il -
defons (†667), bisbe de Toledo, 
venerat a Zamora.  Tortosa: Sant 
Francesc Gil de Frederic, prev. domi-
nicà i mr. a Tonquín (Indoxina, 1745), 
nat a Tortosa. Esposalles de la Mare 
de Déu; sant Agatàngel, mr.; sant 
Climent, bisbe i mr.; santa Emeren-
ciana, vg. i mr.

24.  Dimecres [2S 7,4-17 / Sl 
88 / Mc 4,1-20]. Sant Francesc de 
Sales (Savoia, 1567 - Lió, 1622), 

bisbe de Ginebra i doctor de l’Es-
glésia, patró dels periodistes i els 
escriptors; sant Felicià, bisbe i mr.; 
Mare de Déu de la Pau (Ronda).

25.  Dijous [Fets 22,3-16 (o bé: 
Fets 9,1-22) / Sl 116 / Mc 16,15-
18]. Conversió de Sant Pau, apòs-
tol, camí de Damasc (Ac 9,1-22); 
sant Bretanió, bisbe; santa Elvira, 
vg. i mr.

26.  Divendres [2Tm 1,1-8 (o 
bé: Tt 1,1-5) / Sl 50 /Mc 4,26-34]. 
Sant Timoteu, bisbe d’Efes, i sant 
Titus, bisbe de Creta, deixebles i 
col·laboradors de Pau (s. I); santa 
Paula (o Pola), viuda, deixebla de 
sant Jeroni; sants Robert, Alberic i 
Esteve, abats de Citeaux.

27.  Dissabte [2S 12,1-7a.10-
17 / Sl 50 / Mc 4,35-41]. Santa Àn-

gela de Mèrici (1470-1540), vg., fund. 
ursulines (Brèscia, 1535).  Tor-
tosa: Sant Enric d’Ossó i Cervelló 
(Vinebre, Ribera d’Ebre, 1840 - Gilet, 
València, 1896), prev., fund. de les 
teresianes (STJ). Sant Vitalià, papa 
(657-672); sant Emeri o Mer, abat de 
Banyoles; sant Julià, bisbe de Burgos.

28.  Diumenge vinent, IV de du-
rant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Dt 
18,15-20 / Sl 94 / 1C 7,32-35 / 
Mc 1,21-28]. Sant Tomàs d’Aquino 
(†1274), prev. dominicà i doctor de 
l’Església, patró dels estudiosos i 
els estudiants, venerat a Tolosa de 
Llenguadoc; sant Flavià, soldat mr.; 
sant Tirs, atleta mr.; sant Julià, bis-
be de Conca; sant Leònides, mr.; 
beata Gentil Giusti, mare de família; 
Lleida: sant Valeri, bisbe.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

LES RAONS DE CREURE

La fe no és 
una doctrina (II)

E l segon moviment de l’exercici de pensar 
és l’elecció. Viure és escollir, però pen-
sar també és elegir. Cal triar què es lle-

geix, a qui s’escolta, què s’estudia i per a què. 
L’opció cristiana és una elecció, però una elec-
ció en la que actua el cor i el cap. Pensar aques-
ta elecció és consubstancial a la vida del cris-
tià adult i, en pensar-la, he de poder justificar 
la tria en un marc on hi ha altres legítimes op-
cions. 

La distinció és la tercera eina del pensa-
ment. La fe genera llenguatge, paraules, mots, 
idees i conceptes que abans no existien i que es 
construeixen per poder dir el que sempre trans-
cendeix la ment humana. Pensar és emparau-
lar, dir les coses, dir-les el millor possible, ex-
pressar correctament el món, no tan sols el 
món exterior, sinó el propi, el que vertaderament 
interessa. Segons Plató, les paraules són, a la 
vegada, un mitjà i un instrument del pensament. 
Pensar és distingir, saber fer distincions entre 
els objectes.

El darrer element és la contradicció. El pen-
sament progressa quan, com en un judici, dis-
cuteix amb si mateix i suscita continuadament 
una espècie de contradicció interior. Les contra-
diccions irrompen quan la persona que ha fet 
l’opció cristiana es disposa a pensar allò que 
creu. 

L’opció cristiana, lluny de congelar l’activitat 
del pensament, l’estimula i l’excita en el màxim 
grau. Si la fe fa possible el pensament, no és 
menys cert que el pensament purifica la fe, pos-
sibilita una fe crítica i madura, digna de l’ésser 
humà. 

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONSEls joves celebren la Vetlla 
de Nadal a Sant Andreu

Joves de l’Esplai Sant Ignasi 
viatgen a Suïssa

Un any més, el passat 22 de desembre, uns 
200 joves es van reunir a la Parròquia de 
Sant Andreu per celebrar la Vetlla de Nadal. 

Amb el lema «Comença la vida, encén la llum del 
Nadal», els joves es van preparar per al Nadal.
  El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va presi-
dir l’Eucaristia i els va encoratjar a «ser l’autèntica 
llum del món». Membres de la Delegació Pastoral 
de Joves de diverses parròquies i moviments van 
preparar la Vetlla, que des de fa més de vint anys 
se celebra en aquesta parròquia del Casc Antic. 
La celebració va acabar amb un refrigeri, xocola-
ta calenta i coca.
  Per altra banda, el dissabte 23 de desembre la 
Delegació de Joves del Bisbat de Lleida (DPJ) va 

E ls joves de 4t d’ESO de l’Esplai Sant Ignasi 
acabem de tornar de Suïssa, on hem viscut 
tres dies molt intensos. Ha estat una expe-

riència que no oblidarem mai, i per això la volem 
compartir amb tots vosaltres. El motiu d’aquesta 
sortida era una trobada dels esplais suïssos ano-
menada Ranfttreffen, que casualment feia 40 anys, 
com l’esplai! Es tracta de la trobada de joves cris-
tians amb més tradició a Suïssa, que arriba a aple-

organitzar una altra edició de «Impliquem-nos». En 
aquesta ocasió, els joves van passar una jornada 
fent companyia els ancians de la Residència Muni-
cipal de Juneda, tot cantant amb ells nadales.

gar prop de 1.300 persones per «il·luminar» el camí 
cap al Nadal. L’activitat en si consistia en fer una 
caminada nocturna fins a una vall il·luminada amb 
torxes. En ella es va celebrar l’Eucaristia, això sí, 
en alemany. Abans d’arribar-hi, però, vam fer dife-
rents activitats i ens van donar un bol de sopa ca-
lenta per agafar forces.
  Encara tenim gravada la imatge del final: la neu 
suspesa a l’aire caient poc a poc per sobre dels 
nostres caps, les espelmes i les torxes enceses 
il·lu minant la vetllada, tots nosaltres allà envoltats 
de suïssos i belgues, mentre una coral cantava 
nada les de fons... sincerament, se’ns va tallar la 
respiració de l’emocionant que era tot plegat!
  Vam marxar amb les motxilles plenes d’il·lusió. 
Ha sigut com un somni, efímer però intens. 

Joves de l’Esplai Sant Ignasi 
de Lleida
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◗  Lectura de la profecia de Jonàs 
(Jo 3,1-5.10)

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula 
i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i procla-
ma-hi el que jo et diré.» Jonàs se n’anà a Níni-
ve, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era 
una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota ca-
lia fer tres dies de camí. Jonàs començà a fer 
una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: 
«D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruï-
da.» La gent de Nínive cregué en Déu: procla-
maren un dejuni i, des dels més poderosos 
fins als més humils, es vestiren de sac negre. 
Déu veié que de fet es convertien i s’aparta-
ven del mal camí, i es va desdir de fer caure 
sobre d’ells la desgràcia amb què els havia 
amenaçat.

◗  Salm responsorial (24)

R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / 
que aprengui els vostres camins. / Encami-
neu-me en la vostra veritat, / instruïu-me, per-
què vós sou el Déu que em salveu. R.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat / i de 
l’amor que heu guardat des de sempre. / Com-
padiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon 
camí als pecadors. / Encamina els humils per 
sendes de justícia, / els ensenya el seu ca-
mí. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 7,29-31)

Vull dir, germans, que no podem deixar perdre 
l’oportunitat present. Des d’ara, els qui tenen 
muller han de viure com si no en tinguessin, 
els qui ploren, com si res no els fes plorar, els 
qui estan contents, com si res no els alegrés, 
els qui compren, com si no tinguessin res, i els 
qui treuen profit d’aquest món, com si no en 
traguessin cap, perquè aquest món que veiem 
amb els ulls passa aviat.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 1,14-20)

Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús 
es presentà a Galilea predicant la bona nova de 
Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu 
és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona no-
va.» Tot passant vora el llac de Galilea, veié Si-
mó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el fi-
lat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els 
digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’ho-
mes.» Immediatament abandonaren les xar-
xes i se n’anaren amb ell. Poc més enllà veié 
Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. 
Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà 
immediatament, i ells deixaren el seu pare Ze-
bedeu amb els jornalers a la barca, i se n’ana-
ren amb Jesús.

◗  Lectura de la profecía de Jonás 
(Jon 3,1-5.10)

El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en 
marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí 
les anunciarás el mensaje que yo te comuni-
caré». Jonás se puso en marcha hacia Nínive, 
siguiendo la orden del Señor. Nínive era una 
ciudad inmensa; hacían falta tres días para re-
correrla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el 
primer día, proclamando: «Dentro de cuarenta 
días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creye-
ron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistie-
ron con rudo sayal, desde el más importante 
al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo 
habían abandonado el mal camino, y se arre-
pintió de la desgracia que había determinado 
enviarles. Así que no la ejecutó. 

◗  Salmo responsorial (24)

R. Señor, enséñame tus caminos. 

Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme 
en tus sendas: / haz que camine con lealtad; / 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salva-
dor. R. 

Recuerda, Señor, que tu ternura / y tu miseri-
cordia son eternas; / acuérdate de mí con mi-
sericordia, / por tu bondad, Señor. R. 

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el ca-
mino a los pecadores; / hace caminar a los hu-
mildes con rectitud, / enseña su camino a los 
humildes. R. 

◗  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 7,29-31)

Digo esto, hermanos, que el momento es apre-
miante. Queda como solución que los que tie-
nen mujer vivan como si no la tuvieran; los que 
lloran, como si no lloraran; los que están ale-
gres, como si no se alegraran; los que com-
pran, como si no poseyeran; los que negocian 
en el mundo, como si no disfrutaran de él: por-
que la representación de este mundo se termi-
na. 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 1,14-20)

Después de que Juan fue entregado, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está 
cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el 
Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio 
a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echan-
do las redes en el mar, pues eran pescadores. 
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». Inmediatamente de-
jaron las redes y lo siguieron. Un poco más ade-
lante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su her-
mano Juan, que estaban en la barca repasando 
las redes. A continuación los llamó, dejaron a 
su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros 
y se marcharon en pos de él.

Diumenge III de durant l’any (B)

Jonàs és més aviat anti-profeta: a la 1a 
part del llibre (cp. 1-2) desobeeix l’or-
dre divina d’anar a Nínive a predicar la 

conversió: decidí fugir cap a Tarsis, lluny del 
Senyor. Al final (cp. 4) es prengué molt ma-
lament la conversió de Nínive i el perdó mi-
sericordiós de Déu. 

Però a la 2a part del llibre (cp. 3) sí apa-
reix obeint: predica fent realitat el desig de 
Déu: La gent de Nínive cregué en Déu, pro-
clamaren un dejuni, es convertiren i s’apar-
taren del mal camí. Per això Déu es va des-
dir de fer caure sobre ells la desgràcia amb 
què els havia amenaçat.

Missatge: Nínive, símbol de ciutat allunya-
da de Déu, és on el Senyor envia el seu pro-
feta per anunciar-los la Bona Notícia. Com 
avui amb el repte de la Nova Evangelització. 

No podem perdre l’oportunitat present. 
L’única oportunitat que tenim per actuar 
com a testimonis de Crist és la present: les 
passades ja no les tenim i les futures tampoc. 

La crida paulina a viure «com si no..» no és 
impertorbabilitat estoica sinó participació 
amb distanciament interior. 

Per a l’Apòstol, l’únic valor absolut és Déu 
i el seu Regne. 

Com avui: envers els corrents del nostre 
món, ni adoració, ni rebuig, ni indiferència, 
sinó participació noble amb pertinença ab-
soluta al Senyor.

Jesús es presenta a Galilea predicant 
la Bona Nova de Déu. Si per a Joan el Reg -
ne del cel és a prop (Mt 3,2), ara per a Jesús 
ha arribat l’hora. 

Quina? No la de circumstàncies hipotèti-
cament favorables al Projecte Salvador de 
Déu, sinó l’hora quan Déu envià el seu Fill 
(Ga 4,4). 

Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova: 
per a Jesús la 2a exhortació (creieu en la Bo-
na Nova) motiva i dona força a la 1a (conver-
tiu-vos). Cal convertir-nos per acollir el tre-
sor amagat que Jesús ens ofereix.

La crida de Jesús als Dotze és un fet clau: 
la primera acció del Ministeri de Jesús. No-
més compta la iniciativa del Senyor amb la 
resposta lliure i generosa dels cridats.

Mn. José Luis Arín

Cal convertir-se 
per acollir 

la Bona Nova

COMENTARI


