
E
l passat 1 de gener vam començar un any 
nou. El que hem conclòs ha transcorregut 
per camins totalment diferents als que ima-

ginà vem quan el vam iniciar. 
  Hem viscut situacions i experiències totalment 
noves per a nosaltres. La pandèmia provocada per 
la Covid-19 ha trastocat molts dels nostres pro-
jec tes en tots els àmbits (personal, econòmic, so-
cial, cultural, pastoral…). Això ens ha portat a ini-
ciar el 2021 amb sentiments totalment diferents 
als que teníem fa un any. Segurament la sensa-
ció que predomina en l’ambient és la incertesa. 
Les nostres fortaleses no eren tan sòlides com 
pensàvem i avui no aconseguim veure com serà 

el futur immediat ni quan recuperarem la normali-
tat.

La situació que travessem ens ha de portar a 
pensar que no som els amos de la història. Podem 
i devem fer plans per al futur, elaborar projec tes, 
programar el treball i les activitats, però amb la 
consciència que no som els senyors de la història. 
Aquesta experiència col·lectiva ens està ajudant 
a descobrir quelcom que, encara que teòricament 
ho sabem, en la vida de cada dia ens resistim a 
admetre: la nostra fragilitat i petitesa. Si això ens 
porta a créixer en humilitat, en solidaritat i en pro-
ximitat entre nosaltres haurem progressat en hu-
manitat.

La manera de relacionar-nos també s’ha vist 
afectada. Avui tots som conscients que hem de ser 
acurats per combatre l’extensió de la pandèmia. 
Els contactes i trobades entre amics i familiars 
s’han reduït dràsticament i prenem unes precau-
cions que fins fa uns mesos eren impensables. 
Sens dubte, els qui més estan patint aquesta situa-
ció són els ancians que viuen sols o en residències. 
A la incertesa que suposa el perill de contagi s’u-
neix el pes de la soledat. Fem el possible perquè 
els arribe la nostra proximitat i afecte.

La vida eclesial i pastoral també s’ha vist afec-
tada. Des del mes de març, la majoria de les acti-
vitats programades en les parròquies i en la diòce-
si no s’han pogut realitzar amb normalitat. Fem el 
que podem d’acord amb les orientacions de les 
autoritats sanitàries. Les celebracions dels sagra-
ments, la catequesi, les reunions dels diferents 
grups, la participació en l’Eucaristia dominical… 
s’han hagut d’anar adaptant a l’evolució de la si-
tuació sanitària. Aquest pot ser un bon moment per 
a descobrir la fortalesa de la nostra fe i del nostre 
compromís eclesial. Una fe sòlida no depèn de les 
circumstàncies externes, sinó que naix d’una cer-
tesa interior que té aquell que està arrelat en Crist. 
Aquesta pot ser una ocasió perquè cadascú ana-
litzem si la nostra fe és com una casa edificada so-
bre sorra, que s’esfondra en el moment de la tem-
pesta o, per contra, és un edifici recolzat en la roca 
ferma que és Crist, que roman en peu malgrat la plu-
ja, el vent o les tempestes que sovint la sacsegen.

En tot cas, l’experiència que estem travessant i 
el que hem viscut, ens ha de recordar en aquest ini-
ci d’any que som a les mans de Déu i que no podem 
perdre l’esperança.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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A les mans de Déu

PARAULES DE VIDA

L
es noves circumstàncies, que han 
impedit trobades, celebracions, 
desplaçaments, serveis, comiats, 

acompanyaments, etc., han estat ama-
rades de dolor en molts casos, i han po-
sat en crisi els models socioeconòmics 
i sanitaris existents. Tota la humanitat 
ha estat posada a prova. S’ha posat a 
prova el vincle social i la fe evangèlica.1

A l’igual que en el relat evangèlic, avui 
moltes persones pateixen pel mal que 
ens envolta. Tots tenim patiments que ens 
donen neguit a voltes. No podem oblidar 
a molts germans nostres que porten anys 
patint epidèmies i malalties que es po-
drien haver guarit amb més solidaritat.

Tampoc ens oblidem de la humanitat 
que segueix patint a causa del pecat i 
l’egoisme injust, havent d’emigrar, es-
sent explotats i atrapats en trata de per-
sones, obligats a treballar en la infan te-
sa, milions de famolencs en societats 
opulentes, milers d’aturats i pobres, per-

sones que perden la salut mental a cau-
sa dels patiments provocats per la man-
ca de recursos i d’accés a béns essen-
cials, etc. Hi ha molt patiment més 
en llà de la Covid-19. Recordem que el 
seu clam puja fins a Déu, que escolta els 
seus gemecs i es recorda de l’Aliança 

feta amb el seu poble, fent-se càrrec de 
la situació.2

Margarita Bofarull, rscj
Fragment inicial de la seva 

«Homilia religiosa d’Organyà, 2020» 
en el context de la Fira del Llibre 

del Pirineu. Organyà, setembre 2020

No podem oblidar 
els que porten anys patint 

epidèmies

APUNTS PER A L’ANÀLISI

1  Cfr. PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA, 
Pandemia y fraternidad universal. Nota so-

bre la emergencia Covid-19, 30 de marzo de 
2020, [en línia] <http://www.academyforlife.
va/content/dam/pav/documenti%20pdf/
2020/Nota%20Covid19/Nota%20sobre%
20la%20emergencia%20Covid-19_ESP_.
pdf>, [Consulta: 22 de abril de 2020]. 

2 Cfr. Ex 2,23-25.



E
l pasado 1 de enero comenzamos un año nue-
vo. El que hemos concluido ha transcurrido 
por caminos totalmente distintos a los que 

imaginábamos cuando lo iniciamos. Hemos vivido 
situaciones y experiencias totalmente nuevas para 
nosotros. La pandemia provocada por la Covid-19 
ha trastocado muchos de nuestros proyectos en 
todos los ámbitos (personal, económico, social, 
cultural, pastoral…). Esto nos ha llevado a iniciar 
el 2021 con sentimientos totalmente distintos a 
los que teníamos hace un año. Seguramente la 
sensación que predomina en el ambiente es la in-
certeza. Nuestras fortalezas no eran tan sólidas 
como pensábamos y hoy no alcanzamos a ver có-
mo será el futuro inmediato ni cuándo recupera-
remos la normalidad.

La situación que atravesamos nos debe llevar 
a pensar que no somos los dueños de la historia. 
Podemos y debemos hacer planes para el futu-
ro, elaborar proyectos, programar el trabajo y las 
actividades, pero con la conciencia de que no so-
mos los señores de la historia. Esta experiencia 
colectiva nos está ayudando a descubrir algo que, 
aunque teóricamente lo sabemos, en la vida de ca-
da día nos resistimos a admitir: nuestra fragili dad 
y pequeñez. Si esto nos lleva a crecer en humil-
dad, en solidaridad y en cercanía entre nosotros 
habremos progresado en humanidad.

El modo de relacionarnos también se ha visto 
afectado. Hoy todos somos conscientes de que 
hemos de ser cuidadosos para combatir la exten-
sión de la pandemia. Los contactos y encuentros 
entre amigos y familiares se han reducido drásti-
camente y tomamos unas precauciones que hasta 
hace unos meses eran impensables. Sin duda al-
guna, quienes más están sufriendo esta situación 
son los ancianos que viven solos o en residencias. 
A la incerteza que supone el peligro de contagio se 
une el peso de la soledad. Hagamos lo posible para 
que les llegue nuestra cercanía y afecto.

La vida eclesial y pastoral también se ha visto 
afectada. Desde el mes de marzo, la mayoría de las 
actividades programadas en las parroquias y en 
la diócesis no se han podido realizar con normali-
dad. Hacemos lo que podemos de acuerdo con las 
orientaciones de las autoridades sanitarias. Las 
celebraciones de los sacramentos, la catequesis, 
las reuniones de los distintos grupos, la participa-
ción en la Eucaristía dominical… se han tenido que 
ir adaptando a la evolución de la situación sani-
taria. Este puede ser un buen momento para des-
cubrir la fortaleza de nuestra fe y de nuestro com-
promiso eclesial. Una fe sólida no depende de las 
circunstancias externas, sino que nace de una cer-
teza interior que tiene quien está arraigado en Cris-
to. Esta puede ser una buena ocasión para que 
cada uno analicemos si nuestra fe es como una 
casa edificada sobre arena, que se derrumba en 
el momento de la tempestad o, por el contrario, es 
un edificio apoyado en la roca firme que es Cristo, 
que permanece en pie a pesar de la lluvia, el vien-
to o las tormentas que frecuentemente la sacu-
den.

En todo caso, la experiencia que estamos atra-
vesando y lo que hemos vivido, nos debe recordar 
en este inicio de año que estamos en las manos de 
Dios y que no podemos perder la esperanza.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

En las manos 
de Dios

 Pàgina 2 3 de gener de 2021

PALABRAS DE VIDA La Cort d’Honor participa en 
la campanya «Cap família fora de línia»

per a mantenir l’escolarització en línia 
de tots els infants i joves de Tortosa

12 hores de pregària 
per fer front a la crisi

L
a Cort d’Honor de la Mare de 
Déu de la Cinta, comprome-
sa amb les famílies més vul-

nerables de la ciutat, ha col·labo-
rat fent una donació econòmica a 
la iniciativa «Cap família fora de lí-
nia» impulsada pel Grup d’Esplai 
Blanquerna per a ajudar a man-
te nir l’escolarització dels infants 
i joves de Tortosa, millorar la igual-
tat d’oportunitats en el seguiment 
de les classes a distància i evitar, 
d’aquesta manera, la bretxa digi-
tal. 

La donació econòmica s’ha di-
rigit a facilitar la compra de mate-
rial escolar, principalment equips 
informàtics, i proporcionar l’accés 
a internet de les famílies amb pocs 
recursos. 

Des de la Cort d’Honor som sen-
sibles a les necessitats de l’en-
torn, i també sabem que tota ajuda 
és poca en situacions excepcio-

U
na vegada començat el nou semiconfinament, els capellans de 
l’Arxiprestat Delta-Litoral varen creure necessari tornar la mi-
rada confiada al Senyor, especialment per a les noves incerte-

ses que estaven afrontant molta gent, nous desànims ja viscuts... per 
als quals feia falta renovar la confiança en el Senyor.

Aquesta és la raó de la convocatòria de 12 hores de pregària davant 
el Santíssim, que van tenir lloc el passat 21 de novembre en diferents 
parròquies de l’arxiprestat, per demanar al Senyor per tantes persones, 
perquè no decaigués la fe i l’esperança, i perquè la caritat no defallís, 
especialment amb els més necessitats.

Una nova oportunitat compartida, malgrat les restriccions, per evi-
denciar que no estem sols i que junts es poden fer grans coses.

Mn. Jordi Salvadó

nals com les que estem vivint. Per 
aquest motiu, el 17 de març amb 
l’inici de l’estat d’alarma, també 
vam fer entrega de 546 litres de 
llet a Càritas Tortosa, per ajudar a 

donar resposta a les demandes de 
les famílies més necessitades de la 
ciutat.

Cort d’Honor de la 
Mare de Déu de la Cinta

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «La vida huma-
na es basa en tres relacions 
fonamentals estretament 
connectades: la relació 
amb Déu, amb el semblant 

i amb la terra» (25 de setembre).

@Pontifex: «El camí de la solidaritat ne-
cessita la subsidiarietat: no hi ha autèn-
tica solidaritat sense participació social, 
sense la contribució de les famílies, les 
associacions, les cooperatives, les peti-
tes empreses, la societat civil» (25 de se-
tembre).

@Pontifex: «La destrucció de l’ambient humà 
és una cosa molt seriosa, no només perquè 
Déu ens va confiar la cura del món, sinó tam-
bé perquè la vida humana és un do que 
ha de ser protegit» (25 de setembre).

@Pontifex: «Renovo la meva cri-
da perquè, considerant les cir-
cumstàncies actuals, es posi tots 
els països en condicions d’af ron-
tar les grans necessitats del 
moment, reduint o condonant 
el deute dels més pobres» 
(25 de setembre).
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Benedicció de la imatge de 
la Mare de Déu amb el Nen 

del plafó de l’Adoració dels Reis Mags 
del retaule major de Santa Maria de l’Estrella 

de la Catedral de Tortosa

Presa de possessió 
dels nous vicaris 

episcopals

E
l dia 12 de setembre de 2020, 
memòria lliure del Sant Dolç 
Nom de Maria, el Capítol Ca-

tedralici, presidit pel Sr. Bisbe Mons. 
Enrique Benavent, va celebrar so-
lemnement l’ofici de lectura propi 
amb el cant de l’himne Ave, maris 

Stella, a honor de santa Maria de 
l’Estrella, titular del retaule gòtic del 
segle XIV. 
  La data havia estat escollida pel 
prelat d’acord amb el Capítol per-
què en l’ofici de lectura d’aques-
ta memòria litúrgica mariana es 
llegeix un fragment de l’homilia se-
go na de sant Bernat de Cla ravall, 
on comenta el text evangèlic de l’A -
nunciació (Lc 1,26-38) i desenvo-
lupa el tema preciós de Maria, Ste-

lla.
En l’homilia de l’ofici, el Sr. Bisbe 

va glossar la lectura del sant abat de 
Claravall, relacionant-la amb l’advo-
cació titular del retaule, Santa Maria 
de l’Estrella; va felicitar l’escultor, 
present a l’acte; i va justificar la re-
posició de la imatge de la Mare de 

D
ijous 3 desembre de 2020 ha tin-
gut lloc a la Sala Gòtica del Pa-
lau Episcopal l’acte de presa de 

possessió dels tres nous vicaris episco-
pals de la diòcesi. Sota la presidència 
del Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent i 
Vidal, i amb la presència tant del vicari 
general, Il·lm. José Luis Arín, com del 
secretari general, M.I. Francisco Garcia. 

Començà l’acte el vicari general pro-
clamant l’Evangeli del dia; després el 
canceller-secretari llegí els nomenamets 
signats pel Sr. Bisbe que Mons. En-
rique lliurà a mà a cadascun dels vica ris 
episcopals: Il·lm. Jordi Centelles Llop, 
de la zona Nord; Il·lm. Carlos París Escu-
ra, de la zona Centre; i Il·lm. José-Ángel 
Pitarch Pitarch, de la zona Sud. A conti-
nuació, tots tres van proclamar la profes-
sió de fe i van fer el jurament de fidelitat 
al Bisbe diocesà. 

Posteriorment, al despatx personal del 
Sr. Bisbe es va signar els documents 
pertinents. 

A continuació va tenir lloc la primera 
reunió del nou Consell Episcopal on es 
va tractar, sobretot, la problemàtica de 
la distribució del clergat per a un mi-
llor servei pastoral a les diverses par-
ròquies. Mons. Benavent insistí en la 
greu obligació de matenir absolut secret 
sobre les deliberacions del Consell Epis-
copal. Finalment, es fixà la data del 8 ge-
ner per a la propera reunió del Consell 
Episcopal. 

José Luis Arín Roig
Vicari general

Déu en un buit davant el qual els Reis 
adoraven el no-res, atès que és un re-
taule de gran mèrit històric i artístic 
que, després de set segles, segueix 
exposat al culte públic i a la vene-
ració popular. La reproducció de la 
talla i la seva incorporació al retau-
le s’han fet d’acord amb la norma ti-
va vigent per a la restauració de béns 
mobles artístics i històrics que for-
men part del patrimoni eclesiàs tic.

Al final de l’ofici, el Sr. Bisbe, reves -
tit amb capa pluvial i mitra, va beneir 
la imatge, que ve a substituir l’origi-
nal, que fou arrencada i robada en 
la dècada dels anys setanta del se-
gle XX. La nova imatge, creada a partir 
de la fotografia de l’original, ha estat 
donada pel Sr. Bisbe, a qui el Capítol 
agraeix el generós mecenatge. 

M. Iltre. Josep Alanyà i Roig
Canonge arxiver 

  

4.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[1Jo 3,7-10 / Sl 97 / Jo 1,35-42]. Sant 
Rigobert, bisbe; sant Odiló, abat de Clu-
ny (†1048); santa Isabel-Anna Seton, 
rel. paüla, dels Estats Units; santa Àn-
gela de Foligno, rel. terciària francisca-
na; santa Genoveva Torres i Morales, 
vg. (rel. angèlica); sant Manuel Gonzá-
lez García, bisbe; santa Isabel Anna 
Bayley Seton, rel.; santa Zedislava de 
Lemberk.

5.  Dimarts [1Jo 3,11-21 / Sl 99 / 
Jo 1,43-51]. Sant Telèsfor, papa (grec, 

125-136) i mr.; sant Simeó Estilita 
(388-459), monjo siríac; santa Emilia -
na, vg.; sant Joan Nepomucè Newman, 
bisbe (redemptorista); sant Carles de 
Sant Andreu, rel. passionista; sant Car-
les Houben, prev. passionista.

6.  Dimecres [Is 60,1-6 / Sl 71 / Ef 
3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12]. Epifania del 
Senyor. Diada dels sants Reis o mags 
d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar, i 
també Adoració (dels Reis, o Dora); 
sant Melani, bisbe; sant Nilamó; santa 
Macra, vg. i mr.

7.  Dijous [1Jo 3,22-4,6 / Sl 2 / Mt 
4,12-17.23-25]. Sant Ramon de Penya -
fort (†1275), prev. dominicà, del Pene-
dès, patró dels juristes i canonistes; 
sant Julià de Toledo, bisbe; santa Vir gí-
nia, mr.; sant Crispí, bisbe; sant Tell, abat; 
beata Justa d’Oliveira Liudalva, vg. i mr.

8.  Divendres [1Jo 4,7-10 / Sl 71 / 
Mc 6,34-44]. Sant Apol·linar, bisbe; 
sant Severí, abat ; santa Gúdula (†712), 
vg., a Brussel·les; sant Pere Tomàs, bis-
be (carmelità); sant Llorenç Justinià, 
bisbe.

9.  Dissabte [1Jo 4,11-18 / Sl 71 / 
Mc 6,45-52]. Sant Eulogi de Còrdova, 
prev. i mr. (859) mossàrab; sants Julià 
i Basilissa, esposos mrs.; sant Andreu 
Corsini, bisbe (carmelità); santa Mar-
ciana, vg. i mr.; beata Alexia Le Clerc, vg.

10.  Diumenge vinent, Baptisme 
del Senyor (lit. hores: 1a setm.) [Is 55,
1-11 / Sl: Is 12,3-6 / 1Jo 5,1-9 / Mc 1,
7-11]. Sant Agató, papa (sicilià, 678-
681); sant Pere Ursèol, monjo de Sant 
Miquel de Cuixà; beat Gregori X, papa 
(1271-1276).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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◗  Lectura del libro de Eclesiástico 
(Eclo 24,1-4.12-16)

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su 
honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la 
asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el 
Poderoso. 
  «El Creador del universo me dio una orden, el que me 
había creado estableció mi morada y me dijo: “Pon tu 
tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel”. Desde el 
principio, antes de los siglos, me creó, y nunca jamás 
dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda san-
ta delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciu-
dad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside 
mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción 
de Señor, en su heredad.» 

◗  Salmo responsorial (147)

R. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

◗  Lectura de la carta de san Pablo a los efesios 
(Ef 1,3-6.15-18)

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de 
bienes espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo 
antes de la fundación del mundo para que fuésemos 
santos e intachables ante él por el amor. Él nos ha des-
tinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito 
de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la glo-
ria de su gracia, que tan generosamente nos ha conce-
di do en el Amado. 
  Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo 
y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gra-
cias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin 
de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para co-
nocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que 
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los san-
tos. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 1,1-18) (Lectura abreviada)

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 
a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio 
junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no 
se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vi-
da, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en 
la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
  El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo cono-
ció. 
  Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, si-
no que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y 
de verdad.

Diumenge II després de Nadal (B)

J
a sabem que l’AT sovint és un 
anunci o figura de les realitats 
del NT. La primera lectura parla 

de la saviesa que és presentada 
com un realitat que existeix al costat 
de Déu i que es fa present enmig del 
poble d’Israel: Acampa entre els 

fills de Jacob, fes d’Israel la teva 

heretat... he tret brotada en la pos-

sessió del Senyor. Tot això ho po-
dem aplicar a l’encarnació de Jesu-
crist que contemplem en aquests 
dies, com també aquestes paraules: 
El Senyor m’assenyala on plantaré 

la meva tenda; m’he establert a 

Sió [Jerusalem]; m’ha fet trobar re-

pòs a la ciutat que ell i jo estimem. 
De forma encara més clara li podem 
aplicar al Senyor aquestes paraules: 
M’ha creat abans dels temps, des 

del principi i mai més no deixaré d’e-

xistir.
El que llegim a l’Evangeli de Joan 

és com un ressò del Siràcida: Al prin-

cipi ja existia el qui és la Paraula. 

La paraula era amb Déu i la Parau -

la era Déu. Però Joan precisa: Tenia 

en ell la Vida, i la Vida era la Llum 

dels homes. I aquesta Llum i aques-
ta Vida s’han fet presents entre nos -
altres: El qui és la Paraula es va fer 

home i plantà entre nosaltres el seu 

tabernacle, és a dir, la seva tenda. 
S’ha fet veí nostre, un més de la co-
munitat d’homes i dones que vivim 
en aquest món. Però cal acollir-lo a 
la nostra vida perquè no passi el que 
denuncia l’evangelista: Era present 

al món, però el món no l’ha acollit, 

ha vingut a casa seva i els seus no 

l’han acollit. Però, a tots els qui l’han 

rebut, als qui creuen en el seu nom, 

els concedeix poder ser fills de Déu. 
Aquest és el gran do que ens ofereix 
aquest infant: poder ser fills de Déu. 
I diu encara: La gràcia i la veritat ens 

han vingut per Jesucrist. Aquests 
són els grans dons que ens porta 
l’infant Jesús. Sant Pau també recor-
da: Per amor ens destinà a ser fills 

seus per Jesucrist. I d’aquí l’oració: 
Que Déu ens concedeixi una com-

prensió profunda i la seva revelació, 

perquè coneguem veritablement 

qui és ell, que ens porta la Llum, la 
Veritat, l’Amor i que ens ha fet fills de 
Déu. Pot ser una bona oració per a 
aquests dies.

Mn. Jaume Pedrós

Als qui l’han rebut 
els concedeix 
poder ser � lls 

de Déu

COMENTARI

◗  Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 
(Sir 24,1-4.12-16)

La saviesa s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del 
seu poble, parla en la reunió del poble de l’Altíssim, 
es gloria davant dels seus estols, s’enalteix enmig del 
poble, s’admira d’ella mateixa en la reunió santa, fa 
el seu elogi davant la multitud dels elegits i entre els be-
neïts es proclama beneïda, dient: «El Senyor de l’univers 
em donà una ordre, el qui em va crear i m’assenyala 
on plantaré la meva tenda em digué: “Acampa entre 
els fills de Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu nous 
plançons entre els meus elegits.” M’ha creat abans del 
temps, des del principi, i mai més no deixaré d’e xistir. 
Li dono culte davant d’ell al temple sant. Així m’he es-
tablert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo 
estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem. He tret 
brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del 
Senyor, en la seva heretat; estaré per sempre en la reu-
nió dels sants.»

◗  Salm responsorial (147) 

R.  El qui és la paraula es va fer home i plantà entre 

nosaltres el seu tabernacle.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
d’Efes (Ef 1,3-6.15-18)

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, 
que ens ha beneït en Crist amb tota mena de bene-
diccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans 
de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles 
als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per 
Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona 
lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit 
en el seu Estimat. Per això, ara que he sentit parlar de 
la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per 
tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vos-
altres, i us recordo en les meves pregàries, demanant 
al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que 
us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió pro-
funda i de la seva revelació, perquè conegueu de veri-
tat qui és ell: demanant-li també que il·lumini la mirada 
interior del vostre cor, perquè conegueu a quina espe-
rança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té re-
servades, l’heretat que ell us dona entre els sants.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Joan 
(Jn 1,1-18) (Lectura abreujada)

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era 
amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al 
principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que 
ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell 
la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum res-
plendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofe-
gar-la. Existia el qui és la Llum veritable, la que, en ve-
nir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, 
al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reco-
negut. 
  Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. 
Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu 
nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nas-
cuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare 
o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Parau-
la es va fer home i plantà entre nosaltres el seu taber-
nacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca 
com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.


