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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Recés de joves a Poblet
Com cada any, pel pont de 

la Immaculada, la Delega-
ció de Pastoral de Joves del 

Bisbat de Lleida organitza un re-
cés a Poblet per a joves. Enguany 
el predicador ha estat Sergi More-
no, salesià. 

Del 6 al 9 de desembre, els jo-
ves van pregar, sentir i compartir 
la joia de la fe en comunitat. En-
tre altres temes, el predicador els 
va parlar de la importància del ca-
mí de cadascú, de les pròpies feri-

des, de les persones rellevants en 
la seva vida, dels signes de Déu i 
de la missió de cadascú. En defi-
nitiva, una experiència cabdal per 
a emprendre un camí de gratitud 
al Bon Déu, que ens parla pel seu 
Fill Jesucrist i que ens acompanya 
per mitjà del seu Esperit.

Els participants agraeixen a la 
comissió l’haver fet possible aquest 
recés, en el que hi han partici-
pat una vintena de joves de la diò-
cesi.

La unitat dels cristians
Benvolguts diocesans:

Heu constatat que un diumenge del mes 
de gener el dedico a un comentari so-
bre aquesta important iniciativa de pre-

gar per la unitat de tots els cristians. És una 
Setmana d’Oració, del 18 al 25 d’aquest mes, 
en la qual totes les comunitats demanen al Se-
nyor «Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en 
mi i jo en tu» (Jn 17,21). Aquestes dates van 
ser proposades l’any 1908 per Paul Watson 
per cobrir el període entre la festa de sant Pere 
(la Càtedra) i de sant Pau (la Conversió). Des 
d’un principi es va denominar Octavari i va ser 
ben acceptat per tothom. A aquest tema se li 
va donar especial importància en el Concili Va-
ticà II (1962-1965) i més tard, l’any 1995, el 
papa sant Joan Pau II va publicar una encíclica 
molt adient que va titular Ut unum sint en la 
qual explica com es pot concretar aquest de-
sig-mandat del Senyor en aquests moments.

La setmana té un lema que pretén configu rar 
el sentit de l’oració i de les ac cions litúrgi ques 
que se celebren. El text bíblic per a aquest 
any està agafat del llibre del Deuteronomi 
(16,20) «Cerca només la justícia». En un món 
en el qual la corrupció, la cobdícia i la injustícia 
creen desigualtat i divisió, l’oració és un mit-
jà ideal per lluitar contra aquest mal, sabent 
que també nosaltres, cristians i comunitats, 
moltes vegades som còmplices d’aquesta si-
tuació tan estesa per la geografia mundial i que 

tan profundament perviu en el cor de l’ésser 
humà. Malgrat tot, estem cridats a donar tes-
timoni comú a favor de la justícia i ser instru-
ments de la curació de la gràcia que Crist por-
ta a un món trencat.

Els materials i las indicacions per a aquest 
any han estat preparats per cristians d’Indo-
nèsia. Aquest país, de 265 milions d’habi-
tants, només té un 10% de cristians, de dife-
rents tradicions; pràcticament la resta és po-
blació musulmana. Posseeix més de 17.000 
illes, uns 1.340 grups ètnics diferents i més 
de 740 llengües locals, si bé han aconseguit 
estar units en la seva pluralitat per una llengua 
nacional, l’indonesi. Gran part del creixement 
del país s’ha basat en un sistema que té en el 
seu cor la competitivitat. La corrupció està pre-
sent en moltes formes; infecta la política i els 
negocis, amb conseqüències devastadores per 

al medi ambient. A més, l’escletxa entre rics i 
pobres ha augmentat molt.

En aquest context, les comunitats cristia-
nes prenen consciència novament de la seva 
unitat en ajuntar-se davant d’una mateixa pre-
ocupació i donar una resposta comuna a una 
situació injusta. Moguts per això, els cristians 
d’Indonèsia van trobar que les paraules del 
Deuteronomi, que figuren com a lema, parla-
ven poderosament a la seva situació i les se-
ves necessitats. Malgrat tot, és cert que el 
context de la frase està en un capítol que té 
com a tema central les festes que el poble de 
l’Aliança havia de celebrar. Descobrirà més en-
davant que la festa que anuncia i realitza Jesús 
és el banquet de la Nova Aliança al qual tots 
estem cridats, sobretot els que tenen fam i set, 
«perquè d’ells és el Regne del cel» (Mt 5,10). 
Per aprofundir en la reflexió sobre la unitat i 
la justícia, s’ha escollit un desenvolupament 
temàtic per a cada dia.

Des d’aquestes línies us demano a tots que 
participeu en tots els actes que organitzin les 
vostres parròquies i comunitats. La Delega-
ció Diocesana d’Ecumenisme i Diàleg Interre -
li giós fa un treball intens d’animació al llarg de 
l’any. Estem molt agraïts per això ja que ens im-
pulsa a pregar i treballar per la unitat dels cris-
tians. 

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS La Coral Estel tanca el seu aniversari 
cantant a «La Missa de La 2»

Festa de la Verge de la Medalla 
Miraculosa a Pardinyes

La Coral Estel del Cercle de 
Belles Arts de Lleida va po-
sar el dissabte 8 de desem-

bre el «punt final» als actes del seu 
35è aniversari tot participant al 
programa «La Missa de La 2», que 
es retransmet per a tot Catalunya.

De matinada, més de 25 cantai-
res i els seus acompanyants van 

E l passat 27 de novembre va 
tenir lloc la celebració de 
la festa de la nostra Mare, 

la Verge de la Medalla Miraculo-
sa, a l’Església del Santíssim Sal -
vador de Pardinyes.

L’eucaristia va ser presidida pel 
bisbe Salvador, acompanyat del vi-
cari general de la diòcesi, Mn. Jo-
sep Anton Jové. També de Mn. Joan 
Jové, rector de la parròquia, Mn. Xa-
vier Jauset i Mn. Antoni Agelet.

Com cada any, van preparar la 
celebració amb molta il·lusió a 
l’espera de retrobar-se amb mem-
bres de l’Associació dels diferents 
barris de Lleida.

Realment és una gran festa per 
als devots de la Mare, la Verge de 

sortir en autocar del Camp d’Es-
ports per tal de dirigir-se cap al 
convent de la Mare de Déu dels 
Àngels de Sant Cugat del Vallès, 
on tots els diumenges i festes de 
precepte se celebra la missa. 
Abans van fer una parada als es -
tudis de RTVE a Catalunya per 
esmorzar. Els va rebre el coordi -

la Medalla Miraculosa. Després 
de la celebració es va compartir 

nador del programa, Ignasi Mi-
randa.

A les 10.30 hores, i després d’a-
finar la veu i passar per maquillat-
ge, va començar la celebració que 
fou presidida per Mn. Carles Ca-
huana que lluïa de blau cel, amb 
el cànon a tres veus Laudemus 
Virginem. Els cantaires van parti-
cipar de forma activa en la missa 
tot llegint les lectures com tam-
bé les pregàries. Durant l’euca-
ristia es pogueren sentir cançons 
com l’espiritual negre Kumbaya 
o el Laudate dominum per a tres 
veus.

La celebració va finalitzar amb 
els goigs en honor a la lleidatana 
Mare de Déu del Blau. Els oients 
varen poder escoltar la llegenda 
del Blau. La coral va estar dirigida 
per Gemma Maria Naranjo, amb l’a-
companyament de Carme Papas-
seit al piano.

un refrigeri als locals de la parrò-
quia.

La unidad de 
los cristianos

Queridos diocesanos:

Habéis constatado que un domingo del mes de 
enero lo dedico a un comentario sobre esta 
importante iniciativa de rezar por la unidad de 

todos los cristianos. Es una Semana de Oración, del 
18 al 25 de enero, en la que todas las comunida-
des piden al Señor «que sean uno, como tú, Padre 
en mí y yo en ti» (Jn 17,21). Estas fechas fueron pro-
puestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el perío-
do entre la fiesta de san Pedro (la Cátedra) y de san 
Pablo (la Conversión). Desde un principio se deno-
mi nó Octavario y fue bien aceptado por todos. A es-
te tema se le dio especial importancia en el Concilio 
Vaticano II (1962-1965) y más tarde, en el año 1995, 
el papa san Juan Pablo II publicó una encíclica muy 
hermosa que tituló Ut unum sint en la que explica có-
mo se puede concretar ese deseo-mandato del Se-
ñor en estos momentos.

La semana tiene un lema que pretende configu-
rar el sentido de la oración y de las acciones litúrgi-
cas que se celebren. El texto bíblico para este año 
está tomado del libro del Deuteronomio (16,20) 
«Actúa siempre con toda justicia». En un mundo en 
el que la corrupción, la codicia y la injusticia crean 
desigualdad y división, la oración es un medio ideal 
para luchar contra este mal, sabiendo que también 
nosotros, cristianos y comunidades, muchas veces 
somos cómplices de esa situación tan extendida por 
la geografía y que tan profundamente se asienta en 
el corazón del ser humano. A pesar de todo, estamos 
llamados a dar testimonio común a favor de la justi-
cia y ser instrumentos de la gracia sanadora de Cris-
to para un mundo quebrantado.

Los materiales y las indicaciones para este año 
han sido preparados por cristianos de Indonesia. Es-
te país, de 265 millones de habitantes, tiene sólo 
un 10% de cristianos, de distintas tradiciones; prác-
ticamente el resto es población musulmana. Posee 
más de 17.000 islas, unos 1.340 grupos étnicos 
diferentes y más de 740 lenguas locales, si bien 
han conseguido estar unidos en su pluralidad por 
una lengua nacional, el indonesio. Gran parte del 
crecimiento del país se ha basado en un sistema 
que tiene en su corazón la competitividad. La co-
rrupción está presente en muchas formas; infecta 
la política y los negocios, con consecuencias devas-
tadoras para el medio ambiente. Además, la bre-
cha entre ricos y pobres ha aumentado mucho.

En tal contexto, las comunidades cristianas to-
man conciencia nuevamente de su unidad al jun-
tarse ante una misma preocupación y para dar una 
respuesta común a una situación injusta. Movidos 
por ello, los cristianos de Indonesia encontraron que 
las palabras del Deuteronomio, que figuran como 
lema, hablaban poderosamente a su situación y a 
sus necesidades. Es cierto que el contexto de la 
frase está en un capítulo que tiene como tema cen-
tral las fiestas que el pueblo de la Alianza debía ce-
lebrar. Descubrirá más adelante que la fiesta que 
anuncia y realiza Jesús es el banquete de la Nueva 
Alianza al que todos estamos llamados, sobre todo 
los que tienen hambre y sed, «porque suyo es el rei-
no de los cielos» (Mt 5,6-10). Para profundizar en la 
reflexión sobre la unidad y la justicia, se ha escogi-
do un desarrollo temático para cada día.

Desde estas líneas os pido a todos que partici-
péis en cuantos actos organicen vuestras parroquias 
y comunidades. La Delegación Diocesana de Ecu-
menismo y Diálogo Interreligioso hace un trabajo in-
tenso de animación a lo largo del año. Estamos muy 
agradecidos por ello ya que nos impulsa a orar y tra-
bajar por la unidad de los cristianos.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Estem cri-
dats a escoltar allò que 
l’Esperit ens suggereix. 
L’Esperit Sant sempre és 

novetat» (29 d’octubre).

@Pontifex: «Jesús ha manllevat a la 
mort la darrera paraula: qui creu en 
Ell serà transfigurat per l’amor mise-
ricordiós del Pare per viure una vida 
eterna i feliç» (2 de novembre).

@Pontifex: «Déu és fidel, i la nostra espe-
rança en Ell és com una àncora ben ferma 
als cels» (3 de novembre).

@Pontifex: «La Missa dominical és al cen-
tre de la vida de l’Església: allà trobem 
el Senyor ressuscitat, escol-
tem la seva paraula, ens 
nodrim a la seva taula i 
així esdevenim Esglé-
sia» (4 de novembre).
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 13 de gener. A les 11.30 h, cloen -
da del Cicle de Nadal a l’Auditori Enric Grana -
dos. Acte de Lliurament de premis i guardons: 
LXXXIV Concurs de Pessebres - XLIV Con-
curs Infantil i Juvenil de Pessebres amb can-
tata final.

◗  Dijous, 17 de gener:
— A les 11 h, Missa de Sant Antoni a l’Esglé-

sia de la Sang presidida pel bisbe Salva dor.
— A les 19.30 h, cicle de conferències: «Viu-

re amb altres religions», a càrrec de Lola Ló-
pez, a l’IREL.

◗  Divendres, 18 de gener. A les 17 h, forma-
ció missionera a la Casa de l’Església (Aca-
dèmia Mariana).

◗  Dissabte, 19 de gener:
— A les 10 h, formació missionera a la Casa 

de l’Església (Acadèmia Mariana).
— A les 11 h, Missa a l’Església de la Sang i 

celebració dels Tres Tombs a Lleida.

   

14.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[He 1,1-6 / Sl 98 / Mc 1,14-20]. Sant 
Joan de Ribera, bisbe de València; sant 
Fèlix de Nola, prev.; sant Malaquies, 
profeta (s. V aC); santa Macrina; beat 
Pere Donders, prev. redemptorista.

15.  Dimarts [He 2,5-12 / Sl 8 / Mc 
1,21-28]. Sant Pau, ermità a Tebes (Egip-
te, s. IV); sants Maür (Maure o Mauri) i 
Plàcid, abats, deixebles de sant Benet 
(s. VI); sants Habacuc (s. VII aC) i Miquees 
(s. VIII aC), profetes; sant Efisi, mr.; san-
ta Secundina, vg. i mr.; sant Francesc 
Fernández Capillas, prev. dominicà i mr.; 
beat Jaume de Villa, rel. servita; sant 
Arnaldo Janssen; beat Lluís Variara, rel.

16.  Dimecres [He 2,14-18 / Sl 
104 / Mc 1,29-39]. Sant Marcel·lí I, pa-

pa (romà, 308-309) i mr.; sant Fulgen-
ci d’Ècija (†630), bisbe; santa Priscil·la 
(s. I), matrona romana; sant Berard, prev. 
franciscà i mr.

17.  Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 / Mc 
1,40-45]. Sant Antoni, abat (†356), 
d’Egipte, patró dels qui tracten amb bes-
tiar, i també de Menorca; santa Leo-
nil·la, mr.; santa Rosalina de Vilanova, 
vg. cartoixana.

18.  Divendres [He 4,1-5.11 / Sl 
77 / Mc 2,1-12].  Tortosa: Sant Ilde-
fons, bisbe.  Urgell: Sant Jaume Hila-
ri Barbal i Cosín, religiós i mr.; sant Vo-
lusià, bisbe; santa Prisca, mr. romana; 
santa Margarida d’Hongria, vg. domini-
cana; santa Vicenta Maria López Vicu-
ña, vg.

19.  Dissabte [He 4,12-16 / Sl 18 / 
Mc 2,13-17]. Santa Agnès, vg. i mr.; 
Sant Canut (†1086), rei de Dinamar-
ca; sants Màrius i Marta, i els seus fills 
Au difaç i Àbac, mrs. (s. III); sants Gu-
mersind, prev. i Servideu, monjo, mrs.; 
beat Marcel Spínola, bisbe de Sevilla, 
cardenal; beats Jaume de Sales, prev., 
i Guillem Sautemouche, rel., Melcior 
Grodecz i Esteve Pongracz, prev., Ignasi 
d’Azevedo, prev. i companys, jesuïtes i 
mrs.; santes Pia i Germana, mrs.

20.  Diumenge vinent, II de durant 
l’any (lit. hores: 2a setm.) [Is 62,1-5 / Sl 
95 / 1C 12,4-11 / Jo 2,1-12]. Sant Fa-
bià, papa (romà, 236-250) i mr.; sant Se-
bastià, tribú romà i mr. (303), patró de 
Palma de Mallorca.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

UN MAR D’EMOCIONS

L’amor, 
el patiment 
i l’anhel (i II)
Estimar és patir. És impossible es-

timar i no patir. La solució del di-
lema no rau en deixar d’estimar, 

perquè sense amor, la vida es conver-
teix en una no vida, en un passatemps 
tan estèril com macabre. No hi ha altre 
remei: cal estimar per viure, però qui op-
ta per estimar, irremissiblement patirà. 

Hi ha l’amor possessiu, que escanya 
i ofega. Converteix l’altre en un objec te, 
en un pur instrument, amputa la seva 
llibertat i nega la seva dignitat. És un 
desig que, en el fons, està mogut per la 
por, per la incapacitat d’afrontar la sole-
dat radical i sentir-se radicalment des-
protegit en el món. En diuen amor, però 
no és amor. És un mecanisme de super-
vivència, una expressió de la precarie-
tat humana, que es revesteix de força 
i de poder i que sotmet l’altre. 

L’amor que vertaderament obre me-
ravelles en el món és la benvolença, el 
desig de bé per a l’altre, l’anhel de què 
sigui ell mateix, de què arribi a esdeve-
nir el que està cridat a ser. És abnega-
ció i donació; és adoptar la forma de 
servent i és fer-ho sense esperar res. 
Res de res. A fons perdut. És donació 
gratuïta i lliure. 

Qui estima, com diu Søren Kierke-
gaard, no calcula, no planifica, no espe-
ra res de ningú, ni de l’altre; senzillament 
dona el que té, dona el que sap, dona 
el que ha après, es dona a si mateix i, 
en aquest acte de donació plenament 
lliure, assaboreix la més gran de les 
passions, la que fa que la vida mereixi 
ser viscuda. 

Viure és, com recorda Joan Maragall, 
estimar i, qui no estima no viu. Tampoc 
no deixa viure. 

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONSEl Papa convoca un «mes missioner 
extraordinari» per a octubre de 2019

Alcanó celebra una missa familiar 
amb els infants de catequesi

E l papa Francesc va instituir el passat mes d’octu-
bre oficialment un «mes missioner extraordinari» 
per al mes d’octubre d’enguany amb el lema «ba-

tejats i enviats: l’Església de Crist en la Missió en el 
món». El cardenal Filoni, prefecte de la Congregació per 
a l’Evangelització dels Pobles, va presentar aquest es-
deveniment fa unes setmanes i va afirmar que les con-
ferències episcopals, les parròquies, les diòcesis i els 
moviments apostòlics han de construir-se en un estat 
missioner permanent. Filoni també va destacar que «la 
missió s’entén com una proposta de fe que Déu fa a 
l’home».

També s’ha creat una pàgina web (october2019.va) 
per promoure i animar el «mes missioner extraordinari» 
i també per inspirar moments d’oració i reflexió per a 
tots els cristians. La Delegació de Missions del nostre 
Bisbat ja està treballant en diferents actes per al pro-
per més d’octubre i demana la implicació de tothom. 
A la web hi ha diferents continguts multimèdia, una sec-
ció dedicada als testimonis de beats, sants i màrtirs 
d’ahir i avui, una altra a la formació i la secció de «La Veu 
del món» amb escrits de missioners i directors de les 
Obres Missionals Pontifícies. També s’hi pot trobar la 
guia del «mes missioner extraordinari». Aquesta guia 
pretén ser una eina per a les diòcesis tant de formació 
com d’animació missionera, així com una inspiració per 

E l passat diumen-
ge 25 de novem -
bre, la comuni-

tat parroquial d’Alca-
nó, coincidint amb la 
visita pastoral del nos-
tre bisbe Salvador, va 
celebrar la segona mis-
sa familiar. 
  Aquest any un grup 
de cinc infants ha co-
mençat la preparació 

per a la Primera Co-
munió. Juntament
amb les seves fa-
mílies, han comen-
çat el camí de des-
cobriment i segui-
ment de Jesús. Un 
cop al mes partici-
pen de l’eucaristia 
amb tota la comu-
nitat que els acom-
panya.

a la creativitat per organitzar actes durant el proper mes 
d’octubre per visualitzar encara més la tasca missione-
ra. La guia es pot descarregar en pdf i s’ha editat en 
anglès, italià, francès, espanyol i portuguès. També s’ha 
creat un logotip especial que representen la creu mis-
sionera amb colors tradicionals que recorden els cinc 
continents i les paraules «batejats i enviats», paraules 
clau del lema.
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◗  Lectura del llibre del profeta Isaïes 
(Is 40,1-5.9-11)

«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre 
Déu. «Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i 
digueu-li que s’ha acabat la seva servitud, ha estat 
perdonada la seva culpa: ha rebut de mans del Se-
nyor doble pena per tots els seus pecats.» Escol-
teu una veu que crida: «Obriu en el desert una ruta 
al Senyor, aplaneu en l’estepa un camí per al nos-
tre Déu. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran 
les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà 
una plana, el terreny escabrós serà una vall. Lla-
vors apareixerà la glòria del Senyor i la veurà tot-
hom alhora. La boca del Senyor ho ha dit.» Puja en 
una muntanya ben alta, missatger que anuncies 
a Sió la bona nova! Tu que portes bones noves a 
Jerusalem, alça ben fort el teu crit, alça’l ben fort, no 
tinguis por! Digues a les viles de Judà: «Aquí teniu 
el vostre Déu! El Senyor Déu arriba amb poder, el 
seu braç domina tota cosa, l’acompanya el fruit de 
la seva victòria, el precedeixen els seus trofeus; 
vetlla com un pastor pel ramat, l’aplega amb el 
seu braç, porta al pit els anyells, acompa nya les 
ovelles que crien.»

◗  Salm responsorial (103)

R.  Beneeix el Senyor ànima meva, Senyor, Déu 
meu, que en sou de gran.

◗  Lectura de la carta de sant Pau a Titus 
(Tt 2,11-14.3,4-7)

Estimats: s’ha revelat l’amor de Déu, que vol sal-
var tots els homes, i ens ensenya que abandonem 
la impietat i els desigs mundans, per viure en aquest 
món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, 
mentre esperem que es compleixi feliçment la 
nostra esperança, que es manifesti la glòria de 
Jesucrist, Déu gran i salvador nostre. Ell s’entre-
gà a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de 
l’esclavatge de les culpes, deixar-nos nets i fer 
de nosaltres un poble ben seu, apassionat per 
fer el bé.
  Quan s’ha revelat la bondat de Déu, salvador 
nostre, i l’amor que ell té als homes, no l’han mo-
gut les obres que nosaltres podíem haver fet, sinó 
la seva bondat que ens salva amb un bany d’ai-
gua regenerador i amb el poder renovador de l’Es-
perit Sant, que ell ha vessat a mans plenes sobre 
nosaltres per Jesucrist, el nostre salvador; així, jus-
tos per la seva gràcia, som hereus de la vida eter-
na, que des d’ara tenim dret a esperar.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l’expec-
tació sospitava si Joan no fóra potser el Mes-
sies. 
  Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo 
només amb aigua, però ve el qui és més poderós 
que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslli-
gar- li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i 
amb foc.» 
  Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús 
també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i 
baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal 
com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el 
meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.»

◗  Lectura del libro del profeta Isaías 
(Is 40,1-5.9-11)

«Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro 
Dios—; hablad al corazón de Jerusalén, grítale, 
que se ha cumplido su servicio y está pagado su 
crimen, pues de la mano del Señor ha recibido 
doble paga por sus pecados». 
  Una voz grita: «En el desierto preparadle un ca-
mino al Señor; allanad en la estepa una calzada 
para nuestro Dios; que los valles se levanten, que 
montes y colinas se abajen, que lo torcido se en-
derece y lo escabroso se iguale. Se revelará la 
gloria del Señor, y la verán todos juntos —ha ha-
blado la boca del Señor». 
  Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; 
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, 
no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está 
vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con po-
der y con su brazo manda. Mirad, viene con él su 
salario y su recompensa lo precede. Como un pas-
tor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo 
los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él 
mismo a las ovejas que crían». 

◗  Salmo responsorial (103)

R.  Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué 
grande eres!

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a Tito (Tit 2,11-14;3,4-7)

Querido hermano: 
Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la 
salvación para todos los hombres, enseñándonos 
a que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, llevemos ya desde ahora una vida so-
bria, justa y piadosa, aguardando la dicha que es-
peramos y la manifestación de la gloria del gran 
Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entre-
gó por nosotros para rescatarnos de toda iniqui-
dad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, 
dedicado enteramente a las buenas obras. Mas 
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 
Salvador y su amor al hombre, no por las obras 
de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, 
según su propia misericordia, nos salvó por el ba-
ño del nuevo nacimiento y de la renovación del Es-
píritu Santo, que derramó copiosamente sobre no-
sotros por medio de Jesucristo nuestro Salva dor, 
para que, justificados por su gracias, seamos, 
en esperanza, herederos de la vida eterna. 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (Lc 3,15-16.21-22)

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, 
y todos se preguntaban en su interior sobre Juan 
si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigién-
dose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene 
el que es más fuerte que yo, a quien no merez-
co desatarle la correa de sus sandalias. Él os bau-
tizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, 
cuando todo el pueblo era bautizado, también Je-
sús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron 
los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apa-
riencia corporal semejante a una paloma y vino 
una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 
me complazco».

Baptisme del Senyor (C)

D iumenge passat celebràvem la manifes-
tació del Senyor a tots els pobles; avui 
contemplem la manifestació que fa el 

Pare sobre Jesús al riu Jordà. Ho veiem clara-
ment a l’evangeli: Un dia que tot el poble es 
feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre 
pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Espe-
rit Sant en figura corporal com un colom i una 
veu digué des del cel: Ets el meu Fill, el meu 
estimat; en tu m’he complagut. Déu Pare ma-
nifesta clarament que aquest home (aparent-
ment un pecador com els altres que es fan ba-
tejar) és en realitat el seu Fill molt estimat, ple 
de la força de l’Esperit, que realitza sempre 
la seva voluntat i per això el Pare s’hi com-
plau.

I aquesta és una bona notícia tal com ens 
recorda la primera lectura: Tu que portes bo-
nes noves a Jerusalem, alça ben fort el teu 
crit, alça’l ben fort, no tinguis por! Digues a 
les viles de Judà: Aquí teniu el vostre Déu! El 
Senyor Déu arriba amb poder, el seu braç do-
mina tota cosa. I acaba dient: El Senyor vetlla 
com un pastor ple ramat, l’aplega amb el seu 
braç, porta al pit els anyells, acompanya les 
ovelles que crien. Són tot frases de tendresa 
per part de Déu que, com a bon pastor es car-
rega a coll les ovelles. Per això ha començat 
també el profeta dient: Consoleu, consoleu 
el meu poble, diu el vostre Déu. Parleu amo-
rosament a Jerusalem, crideu i digueu-li que 
s’ha acabat la seva servitud, ha estat perdo-
nada la seva culpa. Saber que Déu mateix és 
present enmig nostre és un gran consol, una 
gran felicitat, és un «evangeli».

I la segona lectura ens convida a la matei-
xa alegria: S’ha revelat l’amor de Déu, que vol 
salvar tots els homes i ens ensenya que aban-
donem la impietat i els desigs mundans, per 
viure en aquest món una vida de sobrietat, de 
justícia i de pietat. La festa d’avui ens recor-
da que Jesús és el Fill estimat del Pare que viu 
entre nosaltres i que ens revela tot el seu 
amor al mateix temps que ens indica el camí 
a seguir: vida de sobrietat, de justícia i de pie-
tat.

Mn. Jaume Pedrós

Aquest és 
el meu Fill, 

el meu estimat

COMENTARI


