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PROP DE VOSALTRES

Una iniciativa del papa Francesc
E l papa Francesc ens ha escrit 

un missatge per a la Quaresma 
d’aquest any. Us ho anunciava 

en el passat comentari de l’11 de fe-
brer per recordar a tots els cristians 
l’inici d’aquest temps en el qual pre-
parem la gran festa de la Pasqua. 
El títol del missatge és un verset de 
l’Evangeli de sant Mateu: «El mal 
s’escamparà tant, que l’amor de 
molts es refredarà», i desenvolupava 
el seu pensament en una invitació 
dirigida als catòlics perquè puguin 
viure amb joia i amb veritat aquest 
temps de gràcia; en una alerta sobre 
els falsos profetes que es deixen fas-
cinar per les adulacions d’un plaer 
momentani i indueixen els altres per 
aquest mateix camí; al Papa li preo-
cupa que els seguidors de Jesús tin-
guin un cor fred, que apagui la caritat 
i mostri signes desconsoladors per 
l’avidesa dels diners, i es pregunta 
què podem fer, recordant-nos a tots 
la resposta permanent per afrontar 
aquesta fredor del cor: el dolç remei 
de l’oració, almoina i dejuni. Explica 
breument aquestes tres paraules i 
acaba insistint als membres de l’Es-
glésia en la necessitat d’emprendre 
amb zel el camí de la Quaresma. L’úl-

tim capítol el titula «El foc de la Pas-
qua», i allí anuncia la iniciativa «24 ho-
res per al Senyor», en la qual aquest 
any ens convida novament a cele-
brar el Sagrament de la Reconcilia-
ció en un context d’adoració eucarís-
tica.

Per a tota l’Església, aquesta ini-
ciativa tindrà lloc el divendres 9 i el 
dissabte 10 de març, inspirant-se 
en les paraules del Salm 130,4: «De 
tu procedeix el perdó». A cada diò-
cesi, almenys una església restarà 
oberta durant 24 hores seguides per 
permetre l’oració de l’adoració i la con-
fessió sacramental. Així ho farem 
en la nostra diòcesi. Serà en el tem-
ple parroquial de Sant Pere, situat 
al carrer Major. L’acte començarà a 
les 19 hores del divendres i s’allar-
garà les següents 24 hores.

El temple de Sant Pere és un lloc 
privilegiat en la nostra diòcesi per 
a aquesta iniciativa del papa Fran-
cesc. Molts cristians ja hi acudeixen 
a qualsevol moment del dia a resar, ja 
que l’Exposició del Santíssim és per-
manent i les portes sempre estan 
obertes. També és la seu de l’Ado-
ració Nocturna per a la seva sessió 
mensual de pregària i per a les res-

tants activitats celebratives que pro-
gramen els seus membres.

Tots sou conscients del doble com-
ponent de la vida cristiana, la con-
templació i l’acció, que qualsevol ba-
tejat ha de cultivar per respondre 
amb coherència i fidelitat al Senyor. 
Sabeu que el Papa insisteix en repe-
tides ocasions en les obres de la ca-
ritat cap a tots els germans, sobretot 
cap als que més pateixen. Ho fa en 
els seus viatges apostòlics i també 
a través de significatius gestos en la 
seva actuació pastoral a Roma. Per 
tot això, és molt reconeguda i admi-
rada la seva tasca, per creients i no 
creients del món sencer. És un refe-
rent moral, amb una autoritat i un 
merescut respecte i prestigi per part 
de periodistes, autoritats i estudio-

sos de moltes disciplines acadèmi-
ques.

Ara ens proposa l’adoració al Se-
nyor. Tan important com l’activitat fra-
terna. Ningú pot prescindir de la pre-
gària; tots els cristians necessitem 
enfortir la nostra vida en conversa 
pausada i oberta amb el Senyor. No 
entendríem res si prescindíssim d’a-
questa dimensió orant. Aprofito l’oca-
sió per agrair la dedicació de l’únic 
monestir de vida contemplativa de la 
nostra diòcesi, les RR. Carmelites, si-
tuades a la Caparrella, que posen en 
el centre de les seves oracions tota 
la programació de la comunitat dioce -
sana. Us convido a participar en aques-
ta iniciativa.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Primera trobada de formació en clau 
de renovació evangelitzadora

E l passat 27 de gener, l’Acadèmia Maria-
na-Casa de l’Església va acollir la primera 
trobada de formació centrada en el llibre 

del capellà canadenc James Mallon, Una renova-
ció divina. En aquest llibre, Mallon explica la ma-
nera de renovar les parròquies i, en conseqüència, 
la comunitat parroquial i els feligresos que la com-
ponen.

Aquesta trobada fou la primera d’un cicle de sis 
que s’aniran impartint cada mes fins al juny, revi-
sant en cada sessió un capítol del llibre.

En aquesta primera trobada es van seleccio-
nar els tres primers capítols del llibre per analit-
zar-los i treure’n conseqüències. L’explicació i el 

desenvolupament del tema va anar a càrrec de 
Mn. Carles Sanmartín. La trobada va començar 
a les 10.30 del matí amb una hora de pregària. 
A continuació, els participants van seguir una 
hora d’explicació i dissertació sobre el tema, a 
continuació va venir el debat i, finalment, el di-
nar de germanor.

En les conclusions, de forma majoritària, va 
sorgir la necessitat de la il·lusió en l’esperança 
renovadora de l’evangelització. Hi van participar 
més de vint persones, entre preveres i laics com-
promesos en consells de pastorals i altres ser-
veis parroquials.

Josep Domènech Perera



TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

 Pàgina 2 4 de març de 2018

CERCA DE VOSOTROS

Una iniciativa 
del papa Francisco
E l papa Francisco nos ha escrito un mensaje pa-

ra la Cuaresma de este año. Os lo anunciaba 
en el pasado comentario del 11 de febrero pa-

ra recordar a todos los cristianos el inicio de este 
tiempo en el que preparamos la gran fiesta de la 
Pascua.

El mensaje tiene como título un versículo del Evan-
gelio de san Mateo: «Al crecer la maldad, se enfria-
rá el amor en la mayoría», y desarrollaba su pensa-
miento en una invitación dirigida a los católicos para 
que puedan vivir con gozo y con verdad este tiempo 
de gracia; en una alerta sobre los falsos profetas 
que se dejan fascinar por las lisonjas de un placer 
momentáneo e inducen a los demás por ese mismo 
camino; al Papa le preocupa que los seguidores de 
Jesús posean un corazón frío, que apaga la caridad 
y muestra signos desconsoladores por la avidez del 
dinero, y se pregunta qué podemos hacer, recor dán-
donos a todos la respuesta permanente para afron-
tar esa frialdad del corazón: el dulce remedio de la 
oración, la limosna y el ayuno. Explica con brevedad 
estas tres palabras y acaba insistiendo a los miem-
bros de la Iglesia en la necesidad de emprender con 
celo el camino de la Cuaresma. El último capítulo lo 
titula «El fuego de la Pascua», y allí anuncia la iniciati-
va «24 horas para el Señor», en la que este año nos 
invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Re-
conciliación en un contexto de adoración eucarística. 

Para toda la Iglesia, la iniciativa tendrá lugar el vier-
nes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las 
palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». 
En cada diócesis, al menos una iglesia permanece-
rá abierta durante 24 horas seguidas para permitir 
la oración de adoración y la confesión sacramental. 
Así lo haremos en nuestra diócesis. Será en el tem-
plo parroquial de San Pedro, situado en la calle Ma-
yor. El acto empezará a las 19 horas del viernes has-
ta las 19 horas del sábado.

El templo de San Pedro es un lugar privilegiado en 
nuestra diócesis para esta iniciativa del papa Fran-
cisco. Muchos cristianos acuden allí en cualquier mo-
mento del día a rezar, puesto que la Exposición del 
Santísimo es permanente y las puertas se encuen-
tran siempre abiertas. También tiene su sede la Ado-
ración Nocturna para su sesión mensual de oración 
y para las restantes actividades celebrativas que 
programan sus miembros.

Todos sois conscientes del doble componente de 
la vida cristiana, la contemplación y la acción, que 
cualquier bautizado debe cultivar para responder con 
coherencia y fidelidad al Señor. Sabéis que el Papa 
insiste en repetidas ocasiones en las obras de la 
caridad hacia todos los hermanos, sobre todo hacia 
los que más sufren. Lo hace en sus viajes apostóli-
cos y también a través de significativos gestos en su 
actuación pastoral en Roma. Por todo ello es muy 
reconocida y admirada su labor, tanto por creyentes 
como por no creyentes del mundo entero. Es un refe-
rente moral, con autoridad y un merecido respeto 
y prestigio por parte de periodistas, autoridades y 
estudiosos de muchas disciplinas académicas.

Ahora nos propone la adoración al Señor. Tan im-
portante como la actividad fraterna. Nadie puede pres-
cindir de la oración; todos los cristianos necesitamos 
fortalecer nuestra vida en conversación pausa da 
y abierta con el Señor. No entenderíamos nada si 
prescindiéramos de esta dimensión orante. Aprove-
cho la ocasión para agradecer la dedicación del úni-
co monasterio de vida contemplativa de nuestra dió-
cesis, las RR. Carmelitas, situadas en la Caparrella, 
que ponen en el centro de sus oraciones toda la pro-
gramación de la comunidad diocesana. Os invito a 
participar de esta iniciativa.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida

@Pontifex: «Com més ar-
relats estem a Jesús, més 
serenor interior trobem, 
fins i tot enmig de les con-

tradiccions quotidianes» (10 de gener).

@Pontifex: «Qui no sofreix amb el ger-
mà que està patint, fins i tot si és di-
ferent d’ell per religió, llengua o cultu-
ra, cal que es pregunti sobre la seva 
pròpia humanitat» (11 de gener).

@Pontifex: «La trobada amb Déu i 
amb els germans no pot esperar 
la nostra lentitud i mandra: la in-
vitació és per a avui!» (13 de ge-
ner).

@Pontifex: «Treballem junts per aco-
llir, protegir, promoure i integrar qui 
està obligat a deixar casa seva 
i viu moments de gran dificultat» 
(15 de gener).

Lleida participa en la Jornada 
d’Apostolat Seglar de Catalunya

El bisbe Salvador anima 
els membres de Vida Creixent 
a «parlar a tothom de Jesús»

La Casa de l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat va acollir, 
el passat 27 de gener, la Jor-

nada d’Apostolat Seglar de Cata-
lunya, que va comptar amb un 
centenar d’assistents, entre ells 
representants del nostre bisbat. 
El lema de la jornada va ser «Ca-
mins de vocació i missió: discer-
niment i acompanyament», i es va 
estructurar en dues ponències 
amb un debat posterior després 
de cada intervenció; a continua-
ció es va celebrar l’Eucaristia, se-
guida del dinar de germanor. Les 
idees que es van transmetre van 
fer reflexionar els presents. La pri-
mera ponència va tractar sobre 
la dimensió personal de la voca-
ció a l’acompanyament i discerni-
ment, que va ser impartida pel je-

Un centenar de membres 
de Vida Creixent van par-
ticipar en la seva assem-

blea anual que va tenir lloc a 
l’Acadèmia Mariana de Lleida, 
coincidint amb la festa de la Pre-
sentació del Senyor. Mn. Juan 
Manuel Bajo, consiliari de Vida 
Creixent de la diòcesi de Tortosa, 

suïta David Guindulain. El ponent 
va explicar que possiblement la 
crida de Déu no només sigui una 
vegada a la vida i que la resposta 
pot dependre de les circumstàn-
cies del moment. Guindulain va 
destacar que aquesta crida com-
porta unes emocions i unes acti-
tuds tant per la persona que se 

va impartir una conferència als 
assistents. Mn. Bajo va destacar 
que el repte del futur de la gent 
gran «és contribuir a créixer en 
totes les facetes de la vida, ja si-
gui en l’aspecte físic, psíquic, so-
cial i espiritual». El responsable 
de Vida Creixent a Lleida, Xavier 
Pelegrí, va fer una crida a buscar 

sent cridada com per la persona 
que fa d’acompanyant. El bisbe 
Toni Vadell va impartir la segona 
ponència que va tractar sobre la di-
mensió comunitària de la vocació 
i la missió del laic en l’acompanya-
ment comunitari. Vadell va fer una 
xerrada molt didàctica a partir del 
miracle dels pans i els peixos.

animadors per acompanyar nous 
grups de Vida Creixent. El bisbe 
Salvador va tancar l’assemblea 
assegurant que «sempre ens cal 
formació». A continuació, el nos-
tre prelat va presidir l’Eucaristia. 
A l’homilia va animar els mem-
bres de Vida Creixent a «confiar 
i alegrar-se en el Senyor Jesús, i 
a parlar-ne a tothom». En aques-
ta línia, va fer una crida als assis-
tents a «l’acceptació de la nostra 
edat i circumstàncies» i va ani-
mar els membres de Vida Crei-
xent a «no cansar-se mai d’anun-
ciar Jesucrist». I va destacar que 
«si esperéssim a ser perfectes 
no parlaríem mai de Jesús».
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 4 de març:
— A les 12 h, Eucaristia presidida pel Sr. 

Bisbe a la Catedral.
◗  Dijous, 8 de març:

— A les 12.30 h, Eucaristia, presidida pel 
bisbe Salvador, en honor a sant Joan de 
Déu al Centre d’aquest orde, a Alma-
celles.

— A les 20 h, pregària per la dona treballa-
dora, a l’IREL.

◗  Divendres, 9 de març:
— A les 19 h, «24 hores per al Senyor» a 

l’Església de Sant Pere.
◗  Dissabte, 10 de març:

— A les 18.30 h, Exposició del Santíssim 
Sagrament i Sant Rosari.

— A les 19 h, Eucaristia presidida pel P. 
Jaume Sidera, a l’Església de Sant Pere.

◗  Diumenge, 11 de març:
— A les 12 h, Eucaristia presidida pel Sr. 

Bisbe a la Catedral.

   

5.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[2R 5,1-15a / Sl 41 / Lc 4,24-30]. 
Mare de Déu d’Àfrica; sant Focas, 
mr.; sant Joan Josep de la Creu, rel. 
franciscà; santa Olívia, vg. i mr.; 
sant Luperc, mr.

6.  Dimarts [Dn 3,25.34-43 / 
Sl 24 / Mt 18,21-35]. Sant Feliu de 
Llobregat: sant Oleguer (†1137), 
bisbe de Barcelona i de la Tarrago-
na reconquerida. Sant Virgili, bisbe; 
santa Coleta Boylet (†1447), vg. re-
formadora clarissa.

7.  Dimecres [Dt 4,1.5-9 / Sl 
147 / Mt 5,17-19]. Santes Perpè tua 
i Felicitat, mrs. a Cartago (203); sant 
Teòfil, bisbe.

8.  Dijous [Jr 7,23-28 / Sl 94 / 
Lc 11,14-23]. Sant Joan de Déu 
(1495-1550), religiós portuguès, 
fundador a Granada de l’Orde Hospi-
talari (OH), patró dels malalts i dels 
bombers; sant Veremon (Bermudo) 
d’Irache, abat; santa Aurèlia de Ni-
ça, màrtir.

9.  Divendres [Os 14,2-10 / Sl 
80 / Mc 12,28b-34]. Santa Fran-
cesca Romana (1384-1440), reli-
giosa viuda, fundadora de les Obla-
tes benedictines. Sant Feliu de 
Llobregat: sant Pacià, bisbe de Bar-
celona (s. IV). Sant Dagobert, laic.

10.  Dissabte [Os 6,1-6 / Sl 
50 / Lc 18,9-14]. Sant Simplici, pa-

pa (468-483); sant Macari, bisbe 
de Jerusalem; sant Càndid o Candi, 
mr.; santa Maria Eugènia de Jesús 
Milleret de Bou, verge, fundadora 
de les Religioses de l’Assumpció.

11.  Diumenge vinent, IV de 
Quaresma (lit. hores: 4a setm.) [2Cr 
36,14-16.19-23 / Sl 136 / Ef 2,
4-10 / Jo 3,14-21. Es poden llegir 
les lectures del cicle A: 1S 16,1b.
6-7.10-13a / Sl 22 / Ef 5,8-14 / Jo 9,
1-41 (o bé, més breu: Jo 9,1.6-9.
13-17.34-38)]. Sant Eulogi, preve-
re de Còrdova i màrtir (859); san-
ta Àurea, verge, abadessa de Villa-
velayo (Castella); santa Rosina, 
verge. 

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Festa patronal de la Parròquia 
de Santa Teresa Jornet de Lleida

La diòcesi es prepara 
per a les «24 hores per al Senyor»

La Unitat Pastoral de Cappont va celebrar, el diu-
menge 28 de gener, la festa patronal d’una de les 
seves esglésies, la Parròquia de Santa Teresa Jor -

net, en honor de la santa d’Aitona que aquest any cele-
bra el 175 aniversari del seu naixement.
  Santa Teresa Jornet, titular d’aquesta parròquia, va 
ser figura de gran talla espiritual, reconeguda per la se-
va coherència de vida evangèlica en la seva consagració 
a Déu. El seu amor als més desprotegits va ser absolut, 
efectiu i constant, que la va portar a fundar diverses 
cases d’acollida per poder atendre ancians desempa-
rats, a tot el món.
  Sor Montserrat Brescó, mare superiora de la Comu-
nitat de Religioses d’Aitona, en la monició d’entrada, 
va recordar com la va descriure el papa Pau VI en l’ho-
milia de la seva canonització quan deia: «Ens trobem 
davant d’una d’aquestes figures que deixen una em-
premta pròpia i profunda del seu pas pel món. Servir, 
donar-se als altres, serà la faceta distintiva de l’espi-
ritualitat de santa Teresa Jornet». La Missa va ser pre -
sidida pel nostre bisbe, Salvador Giménez, i concelebra-
da per Mn. Lluís Sallán i Mn. Víctor Martínez, rectors de 
la Unitat Pastoral, en la que van participar nombrosos 

La Diòcesi de Lleida s’uneix a la crida del Papa «24 
hores per al Senyor», organitzada pel Pontifici 
Consell per la Promoció de la Nova Evangelit za-

ció. «El que jo vull és amor» (Mt 9,13) és el lema esco-
llit per celebrar aquesta jornada especial d’oracions i 
confessions. A la nostra diòcesi aquesta iniciativa se 
celebrarà els dies 9 i 10 de març, a la Parròquia de 
Sant Pere de Lleida.
  Els laics o preveres que es vulguin inscriure en torns 
d’oració i confessió han de contactar amb el Sr. José 
Ma ría Ponz, al tel. 610 420 870 o al correu electrònic 
jmponz@gmail.com.

fidels. El grup de Vida Creixent va preparar les ofrenes 
i pregàries, donant gràcies a Déu per la vida i els bene-
ficis de gaudir del suport d’una comunitat cristiana, tot 
demanant la intercessió de santa Teresa Jornet.
  La celebració va acabar amb la benedicció solemne 
del bisbe Salvador i la veneració de la relíquia de santa 
Teresa Jornet que custodia aquesta parròquia, mentre 
la Coral «Cants i Rialles» de l’Àrea de la Dona de Cap-
pont va interpretar els Goigs en honor a la santa.

REFLEXIONS

Dimonis, 
encara

A l’Evangeli de Marc, que corres-
pon al cicle litúrgic d’aquest 
any, hi apareixen sovint els di-

monis. Jesús en treu d’un home una 
legió i els envia a ocupar un ramat de 
porcs que embogeixen i s’estimben 
(Mc 5,1-20). A la sinagoga de Cafar-
naüm, un diable que posseeix un ho-
me l’increpa: «Has vingut a destruir- 
nos?». Jesús se li imposa: «Calla i surt 
d’aquest home» (Mc 1,21-28).

Als escèptics occidentals d’avui dia, 
els dimonis ens semblen de pel·lícu-
la. Com si els moderns n’estiguéssim 
alliberats. Potser no hi són tan visi-
bles, als nostres carrers, però és evi-
dent que n’hi ha un munt. Els diables 
ens tempten i posseeixen. I no cal 
que els anem a buscar en situacions 
extremes: el diable de la droga, de 
l’alcohol i de tota mena d’addiccions. 
Tampoc cal que l’anem a buscar en 
la vivència potser menys escandalo-
sa, però igualment esclavitzadora: el 
dimoni del diner, del poder, de l’am-
bició, de l’hedonisme que ens fa es-
claus de tota mena de plaers. No, no 
cal que anem tan lluny, a buscar els di-
monis. Només cal mirar-nos al mirall: 
descobrirem la capacitat d’odi que 
portem a dins per causa de la nos-
tra identitat política, nacional o cultu-
ral. És un dimoni que podreix les re-
lacions laborals, contamina l’ambient 
familiar, sembra zitzània en les rela-
cions de veïnatge i destrueix la concòr-
dia en societats plurals com la nostra. 
Res no és més difícil, però també més 
cristià, que enfrontar-se a aquest dia-
ble interior que ens fa odiar a aquell 
que no pensa, sent o viu com nosal tres. 
«Calla i surt de dins, diable del nostre 
petit odi de cada dia!»

Antoni Puigverd



 Pàgina 4 4 de març de 2018

 Ed
ic

ió
: 

M
C

S
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 L
le

id
a,

 c
/ 

B
is

be
 1

, 
2

5
0

0
2

 L
le

id
a;

 t
el

. 
9

7
3

 2
6

8
 6

2
8

; 
a/

e:
 m

cs
@

bi
sb

at
lle

id
a.

or
g 

- W
eb

: 
w

w
w
.b

is
ba

tll
ei

da
.o

rg
 

D
ip

. 
le

ga
l: 

L.
 1

7
7

1
-2

0
1

4
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

◗  Lectura del libro del Éxodo (Ex 20,1-17)
(Versión abreviada)

En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras:
«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses 
frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu 
Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien 
pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sába-
do para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para 
que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, 
tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulte-
rio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu pró-
jimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codi-
ciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su escla-
va, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo». 

◗  Salmo responsorial (18)

R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma; / 
el precepto del Señor es fiel / e instruye a los ignoran-
tes. R. 

Los mandatos del Señor son rectos / y alegran el co-
razón; / la norma del Señor es límpida / y da luz a los 
ojos. R. 

El temor del Señor es puro / y eternamente estable; / 
los mandamientos del Señor son verdaderos / y ente-
ramente justos. R. 

Más preciosos que el oro, / más que el oro fino; / 
más dulces que la miel / de un panal que destila. R. 

◗  Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 1,22-25)

Hermanos: 
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; 
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero 
para los llamados —judíos o griegos—, un Cristo que 
es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de 
Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios 
es más fuerte que los hombres. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 2,13-25)

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Je-
rusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les espació 
las monedas y les volcó las mesas; y a los que ven-
dían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no convir-
táis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discí-
pulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de 
tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos 
y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y 
en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cua-
renta y seis años ha costado construir este templo, 
¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba 
del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 
dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que ha-
bía dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las 
fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba 
a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el 
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía 
lo que hay dentro de cada hombre.

◗   Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 20,1-17)
(Versió abreujada)

En aquells dies, Déu digué aquestes paraules: 
  «Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t’he fet sortir de 
la terra d’Egipte, d’un lloc d’esclavatge. No tinguis al-
tres déus fora de mi.» 
  «No prenguis en va el nom del Senyor, el teu Déu, 
perquè el Senyor no deixa sense càstig el qui pren en 
va el seu nom. Celebra el repòs sagrat del dissabte.» 
  «Honra el pare i la mare, i tindràs llarga vida al país 
que et dona el Senyor, el teu Déu. No matis. No come -
tis adulteri. No robis. No declaris falsament contra un al-
tre. No desitgis la casa d’un altre, ni tampoc la seva 
esposa, el seu criat, la seva criada, el seu bou o el seu 
ase; ni res que sigui d’ell.»

◗  Salm responsorial (18)

R. Senyor, vós teniu paraules de vida eterna. 

És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / 
és ferm el que el Senyor disposa, / dona seny als ig-
norants. R.

Els preceptes del Senyor són planers, / omplen el cor 
de goig; / els manaments del Senyor són transpa-
rents, / il·luminen els ulls. R. 

Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sem-
pre; / els determinis del Senyor són ben presos, / 
tots són justíssims. R. 

Són més desitjables que l’or fi, / més que l’or a mans 
plenes; / són més dolços que la mel regalimant de 
la bresca. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 1,22-25)

Germans, els jueus demanen signes prodigiosos, els 
grecs volen saviesa, però nosaltres prediquem un Mes-
sies crucificat, que és un escàndol per als jueus, i per 
als altres un absurd. Però aquells que Déu ha cridat, 
tant jueus com grecs, veuen en ell el poder i la saviesa 
de Déu, perquè en l’absurd de l’obra de Déu hi ha una 
saviesa superior a la dels homes, i en la debilitat de l’o-
bra de Déu hi ha un poder superior al dels homes.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 2,13-25)

Quan s’acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a 
Jerusalem, i trobà al temple els venedors de vedells, 
moltons i coloms i els canvistes asseguts. Llavors es 
va fer un fuet de cordes i els tragué tots, moltons i ve-
dells, fora del temple, escampà la moneda dels can-
vistes i els bolcà les taules, i digué als venedors de 
coloms: «Traieu això d’aquí; no convertiu en mercat la 
casa del meu Pare.» Els deixebles recordaren allò que 
diu l’Escriptura: «El zel del vostre temple em consu-
mia.» Llavors els jueus el van interrogar: «Quin senyal 
ens dónes que t’autoritzi a fer això?» Jesús els con-
testà: «Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 
tres dies.» Els jueus respongueren: «Fa quaranta-sis 
anys que treballen en la seva construcció, i tu el vols 
reconstruir en tres dies?» Però ell es referia al san-
tuari del seu cos. Quan Jesús ressuscità d’entre els 
morts, els deixebles recordaren que ell deia això, i cre-
gueren en l’Escriptura i en aquesta paraula de Jesús. 
Durant la seva estada a Jerusalem en ocasió de la 
peregrinació de Pasqua, molts, veient els miracles que 
feia, cregueren en el seu nom. Però Jesús no hi con-
fiava, perquè els coneixia tots; no tenia cap necessi-
tat que li revelessin el que són els homes; ell sabia 
prou què hi ha a l’interior de cada home.

Diumenge III de Quaresma (B)

E l llibre de l’Èxode descriu teològi-
cament el Poble de Déu: alliberat 
de l’opressió d’Egipte, alimentat 

per Déu en el camí exodal vers la Terra 
Promesa, i convidat a segellar una Alian-
ça santa amb el seu Salvador. 

La secció 20,22-23,19 presenta el 
«Codi de l’Aliança» precedit i fonamentat 
pel Decàleg (o «deu paraules») que són 
clàusules d’un Pacte lliurement assumit.

No s’entenen els deu manaments 
sense Ex 19,1s on el Senyor proposa als 
de Jacob: «Si observeu la meva Alian-
ça, sereu la meva possessió personal». 
A la proposta, el Poble unànimement 
respongué: Complirem tot això que diu 
el Senyor, que ens ha tret d’Egipte. 

Prediquem un Messies crucificat: Pau 
no parla de «la creu» com a símbol ge-
nèric sinó de la creu de Crist. 

La seva visió, més que el passat del 
Gòlgota, mira el present de la predicació 
dels evangelitzadors marcada per la 
Creu de Crist. L’Apòstol valora la creu 
de Crist com l’expressió definitiva de 
la gràcia amorosa de Déu. 

Per això on tot parla de feblesa, 
d’escàndol i absurd, mostrant la de-
bilitat de l’obra de Déu tant al Gòlgo-
ta com ara en la predicació apostòli-
ca, en realitat hi ha un poder superior 
al dels homes. 

Amb el cp. 2 l’evangeli de Jn entra 
en l’anomenat «Llibre dels Signes» amb 
els senyals/signes que els sinòptics 
anomenen «miracles». 

L’episodi en què Jesús es va fer un 
fuet de cordes i els tragué tots fora del 
Temple la tradició sinòptica el situa com 
a pòrtic del relat de la Passió. Jn l’a van -
ça al cp. 2.

Als sinòptics la cita és de Jr 7,11: El 
meu Temple serà anomenat casa d’o-
ració per a tots els pobles; a Jn la cita 
profètica es refereix a Za 14,21 No hi 
haurà cap més negociant al Temple del 
Senyor. 

Una bona clau de lectura és llegir Jn 2 
com avançament del resultat de l’obra 
de Jesús: 

a) ens dóna un vi (símbol de salva-
ció a Canà) en quantitat i qualitat total-
ment superior al fins ara experimentat 
(v. 1-12).

b) L’antic lloc preferent de trobada 
amb Déu —el Temple de Jerusalem—, 
més que purificat, queda substituït pel 
santuari del seu cos ressuscitat que és 
el definitiu i perfecte Temple de l’encon-
tre amb Déu (v. 13-25). 

Mn. José Luis Arín

El lloc de trobada 
amb Déu és 

Crist ressuscitat

COMENTARI


