
La celebració de la Setma-
na d’Oració per la Unitat 
dels Cristians, que comen- 

çarà el pròxim 18 de gener, 
ens torna a interpel·lar, perquè  
ens situa davant un fet que per  
als creients en Crist no pot dei- 
xar de ser dolorós: la falta d’u-
nitat entre nosaltres, que enfos- 
queix el nostre testimoniatge i 
la nostra presència en el món. 
L’avanç de la descristianitza - 
ció que es percep en la nostra 
societat i en la cultura que ens 
envolta, hauria de ser per a nos- 
altres un estímul per a intentar  
que allò que ens uneix als cris-
tians siga més visible que les 
divisions que hi ha entre nosal-
tres. Únicament així és possible  
una autèntica evangelització, 
perquè el mandat que Crist con- 
fià als apòstols, que és anunciar l’Evangeli de 
la Salvació a tots, és la raó de ser de l’Església.

El lema que guiarà les nostres reflexions i la 
nostra oració enguany són les paraules que els 
mags van dirigir a Herodes quan li van anunciar  
que buscaven al Rei dels jueus que havia nas-
cut: «hem vist sortir la seua estrella i venim a 
adorar-lo». Preguem perquè estem convençuts 
que la llum de Crist, que va guiar a aquells mags  
que buscaven la veritat, la bellesa i la bondat, és 
també la que en aquesta època de la història hu-
mana pot orientar a aquells que busquen Déu. 
Els cristians estem cridats a proclamar units  
que Crist és la llum que pot il·luminar les foscors  
de tantes persones que no han trobat un sentit  

a les seues vides. Els Mags d’Orient represen-
ten a tots els pobles que, en la seua diversitat, 
formen una única família humana; i ens anun-
cien el caràcter universal de la salvació que el 
Fill de Déu va vindre a portar a la terra. El nostre  
desig d’unitat entre les esglésies cristianes no 
pot fer-nos oblidar que l’ecumenisme té com a fi 
última l’evangelització. La missió dels cristians  
no és altra que ser un signe que guie a la huma- 
nitat que té set de Déu per a que arribe a Crist 
i que la gran família humana esdevinga família 
dels fills de Déu.

El camí dels mags fins a arribar a Jesús no va  
ser fàcil. Buscaven el Rei de la bondat, de la 
pau i de l’amor, però es van trobar davant un rei 

que únicament volia conservar 
el seu poder i no va dubtar a or- 
denar la matança dels inno-
cents, i davant uns doctors de 
la llei que coneixien perfecta-
ment les escriptures però que 
van reaccionar amb indiferèn-
cia davant l’anunci dels mags. 
La presència de Crist entre nos- 
altres i la fe en Ell no ens tras-
llada a un món irreal de somnis  
en el qual no hi ha cap sofriment:  
Crist va vindre per a trobar-se 
amb el dolor de la humanitat. 
Acostant-nos units a aquells 
que pateixen per qualsevol mo-
tiu, trobarem camins perquè 
a tots els arribe la llum d’es-
perança que el Senyor ens va 
portar.

Les esglésies i comunitats 
eclesials del Pròxim Orient, que  

mantenen la fe enmig de grans dificultats i que 
s’esforcen per mitigar els enfrontaments polítics 
i les accions de guerra i violència que no ces- 
sen, han preparat els textos i les meditacions 
d’enguany. 

Per això, us convido que durant aquests dies 
les tinguem presents en la nostra oració. Avui, 
més que mai, els pobles que viuen allí necessi- 
ten una llum celestial que els condueixi a la pau.  
L’estrella de Betlem és el senyal que Déu cami-
na amb ells, sent el seu dolor, escolta el seu crit  
i els mostra compassió.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Preguem per la unitat dels cristians
PARAULES DE VIDA

Narcís és l’arquetip simbòlic de  
la postmodernitat. S’enamora  
de si mateix en veure’s reflec-

tit en un estany i refusa l’amor que els  
altres li volen donar. La seva princi- 
pal preocupació és la cura de si ma- 
teix.  
  És un ésser autocèntric que té com  
a objectiu sentir-se bé, agradar-se, 
fruir de la vida. Lluita feroçment contra  
l’envelliment i la decrepitud; no aspira  

a grans ideals, ni a transformar el món,  
però vol romandre permanentment 
bell. El seu anhel és fruir de l’eterna  
joventut, gaudir d’una bona salut i re- 
produir els arquetips de bellesa que 
imperen en la societat. 

És fàcil entreveure punts de sinto-
nia entre el transhumanisme i el nar-
cisisme postmodern. La biotecnolo- 
gia es converteix en la perfecta aliada  
per mantenir-se eternament jove i per- 

manentment sa, per ser seductor en- 
cara que els anys passin i per com- 
batre qualsevol símptoma de decre-
pitud. 

En la mentalitat narcisista subsis- 
teix una ascètica que no es pot quali- 
ficar, estrictament, de religiosa, per-
què l’objectiu no és acostar-se a Déu,  
ni purgar els pecats mundans, sinó ro- 
mandre en el món, el màxim de temps  
possible, amb un aspecte jovial i sa.  

Això suposa un exercici físic periòdic 
i tota mena de sacrificis i de cures 
corporals. És una penitència laica 
que el ciutadà postmodern està dis- 
posat a practicar. Amb tot, si entreveu  
que la tecnologia li pot estalviar els  
patiments i assolir el cobejat objectiu 
sense haver de suar, s’hi apuntarà ve- 
loçment.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

Transhumanisme i narcisisme
APUNTS PER A L’ANÀLISI



La celebración de la Semana de Oración por la  
Unidad de los Cristianos, que comenzará el 
próximo 18 de enero, nos vuelve a interpelar,  

porque nos sitúa ante un hecho que para los creyen- 
tes en Cristo no puede dejar de ser doloroso: la  
falta de unidad entre nosotros, que oscurece nues- 
tro testimonio y nuestra presencia en el mundo.  
El avance de la descristianización que se percibe  
en nuestra sociedad y en la cultura que nos envuel- 
ve, debería ser para nosotros un estímulo para in- 
tentar que aquello que nos une a los cristianos sea  
más visible que las divisiones que hay entre noso-
tros. Únicamente así es posible una auténtica evan- 
gelización, porque el mandato que Cristo confió a 
los apóstoles, que es anunciar el Evangelio de la 
Salvación a todos, es la razón de ser de la Iglesia.

El lema que guiará nuestras reflexiones y nues-
tra oración este año son las palabras que los ma-
gos dirigieron a Herodes cuando le anunciaron 
que buscaban al Rey de los judíos que había naci-
do: «hemos visto salir su estrella y venimos a ado-
rarlo». Oramos porque estamos convencidos de 
que la luz de Cristo, que guió a aquellos magos  
que buscaban la verdad, la belleza y la bondad, es 
también la que en esta época de la historia huma-
na puede orientar a aquellos que buscan a Dios. 
Los cristianos estamos llamados a proclamar uni-
dos que Cristo es la luz que puede alumbrar las  
oscuridades de tantas personas que no han en-
contrado un sentido a sus vidas. Los Magos de 
Oriente representan a todos los pueblos que, en 
su diversidad, forman una única familia humana; y 
nos anuncian el carácter universal de la salvación  
que el Hijo de Dios vino a traer a la tierra. Nuestro  
deseo de unidad entre las iglesias cristianas no 
puede hacernos olvidar que el ecumenismo tiene  
como fin último la evangelización. La misión de los  
cristianos no es otra que ser un signo que guíe a la  
humanidad que tiene sed de Dios, para que llegue  
a Cristo y que la gran familia humana se convierta  
en familia de los hijos de Dios.

El camino de los magos hasta llegar a Jesús no  
fue fácil. Buscaban al Rey de la bondad, de la paz y  
del amor, pero se encontraron ante un rey que úni- 
camente quería conservar su poder y no dudó en  
ordenar la matanza de los inocentes, y ante unos 
doctores de la ley que conocían perfectamente las  
escrituras pero que reaccionaron con indiferencia 
ante el anuncio de los magos. La presencia de Cris- 
to entre nosotros y la fe en Él no nos traslada a un 
mundo irreal de sueños en el que no hay ningún su- 
frimiento: Cristo vino para encontrarse con el dolor 
de la humanidad. Acercándonos unidos a aque-
llos que sufren por cualquier motivo, encontrare-
mos caminos para que a todos les llegue la luz de  
esperanza que el Señor nos trajo.

Las iglesias y comunidades eclesiales del Pró- 
ximo Oriente, que mantienen la fe en medio de gran- 
des dificultades y que se esfuerzan por mitigar los  
enfrentamientos políticos y las acciones de guerra  
y violencia que no cesan, han preparado los tex-
tos y las meditaciones de este año. Por ello, os in- 
vito a que durante estos días las tengamos presen- 
tes en nuestra oración. Hoy, más que nunca, los 
pueblos que viven allí necesitan una luz celestial 
que les conduzca a la paz. La estrella de Belén es la  
señal de que Dios camina con ellos, siente su dolor,  
escucha su grito y les muestra compasión.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Oremos por la unidad 
de los cristianos
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PALABRAS DE VIDA Hospitalitat de Lourdes  
i trobada de Nadal

La «Despertà» de la Inmaculada 
en Benicarló

L ’Hospitalitat de Lourdes per Nadal tenim  
el costum de fer una trobada a la Resi-
dència diocesana de Sant Miquel de Tor-

tosa. Aquest any no l’hem pogut fer, per res- 
pectar les normes sanitàries, així que vam 
traslladar-la a la Parròquia dels Àngels de Tor- 
tosa, on està la imatge de la Mare de Déu de  
Lourdes que en la Festa Diocesana es porta  
a la Catedral. En primer lloc, ens vam trobar  
la Junta de l’Hospitalitat per fer una reunió in- 
formativa i, tot seguit, vam participar de l’Eu- 
caristia. Ha sigut una tarda de trobada i cele - 
bració. Donem les gràcies als participants i al  
mossèn de la parròquia per la seva acollida.

Que la Mare de Déu de Lourdes estigui pre- 
sent en tots els malalts de la nostra diòcesi. 

Mn. Jordi Centelles Llop
Consiliari de l’Hospitalitat de Lourdes

Año tras año, desde antes 
de la aurora, salimos por 
las calles benicarlandas 

cantando y danzando las glorias  
de María. Y a los gozos de siempre  
se van añadiendo cantos y cantos  
nuevos apoyados por una música  

que está ya anclada en el subcons- 
ciente del pueblo. Uno de los asis- 
tentes, en conversación con el mú- 
sico del trombón, le contaba que 
recuerda esta tradición desde su  
niñez cuando al pasar el grupo bu- 
llicioso por su calle de San Francis- 

co, se levantaba, subía al terrado  
y desde allí veía y oía cómo canta- 
ban los loores a la Madre Inmacu- 
lada. Y se bajaba y les acompaña- 
ba hasta terminar. 

Cada año, en momentos puntua- 
les, Benicarló se acicala la cara,  
adormece sus horas de trabajo y  
de preocupaciones, de covid, de  
gripe, de dolencias y entona festiva- 
mente, al ritmo de su danza, esta  
plegaria festiva y esperanzadora.  
Son los músicos quienes marcan el  
compás. La aurora se convierte en  
Aurora, en la persona de la Virgen  
María. Ella, como buena madre, en- 
trega y asegura la salvación eterna. 

La «Despertà» finaliza con el re- 
zo-canto del Rosario.

Manuel Ferrer

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Formar part 
del Poble de Déu és un do,  
una responsabilitat: la res- 
ponsabilitat de donar tes - 
timoniatge amb fets, i no 

sols amb paraules, de les meravelles de  
Déu que, si es coneixen, ajuden els ho- 
mes a descobrir la seva existència i a ac- 
ceptar la seva salvació» (5 de novembre).

@Pontifex: «El món necessita cristians  
que sàpiguen mostrar amb la seva vida la  
bellesa de l’Evangeli; que siguin teixi dors  
de diàleg; que facin resplendir la vida fra- 
terna; que difonguin el bon perfum de l’a- 
colliment i de la solidaritat; que protegei- 
xin i custodiïn la vida» (8 de novembre).

@Pontifex: «Comprometem-nos a pro- 
moure junts una educació per a la fra- 
ternitat, perquè els brots d’odi que 
volen destruir-la no prevalguin. L’a-
menaça de l’antisemitisme, que en- 
cara serpenteja a Europa i en altres  
llocs, és una metxa que cal apagar»  
(9 de novembre).

@Pontifex: «És hora de desenvolupar 
una nova forma de solidaritat universal 
basada en la fraternitat, l’amor i la mútua  
comprensió; una solidaritat que valori les 
persones per sobre del benefici econòmic; que 
busqui noves maneres d’entendre el des- 
envolupament i el progrés» (11 de novem-
bre).
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Tridu de la Immaculada al Temple  
de la Puríssima de Tortosa

Recés d’Advent  
a Ribera d’Ebre  

i Priorat

E ls dies 6, 7 i 8 de desembre, a les 19.15 h,  
se celebrà a l’Església de la Puríssima de Tor- 
tosa, el Tridu en honor a la Immaculada, orga-

nitzat per la Junta de la Confraria del Sant Crist de  
la Puríssima. En les celebracions dels tres dies, 
Cinta Fontanet, secretària de la Confraria, es res-
ponsabilitzà dels cants.

• Primer dia del Tridu: S’inicià la celebració amb  
el res del Tridu a càrrec del confrare Sr. Lorenzo Pé- 
rez Tejerina. Els tres dies començà amb el res re-
petitiu de l’Ave Maria, tot seguit les Lletanies de la  
Mare de Déu i s’acabà amb una pregària. A conti-
nuació, la celebració de l’Eucaristia. Aquest dia va 
celebrar-la el P. Javier Sánchez Fernández.

• Segon dia del Tridu: Després de les pregàries  
del segon dia del Tridu, celebrà l’Eucaristia Mn. Jo- 
sé Ayllón. 

• Tercer dia del Tridu: Festivitat de la Immacula da 
Concepció de Maria. Començà la celebració amb el  
res de les pregàries del tercer dia del Tridu. Mn. Jo- 
sep M. Membrado, prior de la Confraria del Sant Crist  
de la Puríssima, celebrà l’Eucaristia. Van assistir-hi  

Hola a tots, aquesta és la primera vegada que m’adreço  
als lectors de Vida Diocesana. Em dirigeixo a vosaltres 
per poder transmetre el recés d’Advent que vàrem tenir  

als pobles de la Ribera d’Ebre i del Priorat a la Parròquia de la  
Nativitat de Maria, a Garcia. 

La trobada amb tots els pobles de l’arxiprestat, l’acollida  
dels feligresos de Garcia amb cafè i pastes, la meditació fer-
vorosa i profunda de Mn. Christian Pinto sobre la importància  
de l’alegria pel memorial de la vinguda del Senyor davant qual - 
sevol situació de sofriment, i la combinació de la meditació  
amb la música i l’Exposició del Santíssim ens van portar amb 
molt d’amor a caure les llàgrimes d’emoció esperant la vingu- 
da de Jesús.

Maria Glòria Vila Teixidó

regidors de l’Ajuntament de Tortosa, el Sr. Ferran  
Bel, diputat a Madrid, la Junta de la Confraria del  
Sant Crist de la Puríssima amb el seu president, la 
presidenta de l’Agrupació de Confraries de Setma-

na Santa i secretària de la Confraria del Sant Crist 
de la Puríssima, confrares i un bon nombre de fi - 
dels.

Maria Joana Querol Beltrán

  

17.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[1Sa 15,16-23 / Sl 49 / Mc 2,18-22].  
Sant Antoni, abat (†356), d’Egipte, pa- 
tró dels qui tracten amb bestiar, i tam- 
bé de Menorca; santa Leonil·la, mr.; 
santa Rosalina de Vilanova, vg. cartoi- 
xana. 

18.  Dimarts [1Sa 16,1-13 / Sl 88 /  
Mc 2,23-28].  Tortosa: Sant Ildefons,  
bisbe.  Urgell: Sant Jaume Hilari Bar- 
bal i Cosín, rel. i mr.; sant Volusià, bis- 
be; santa Prisca, mr. romana; santa  
Margarida d’Hongria, vg. dominicana; 
santa Vicenta Maria López Vicuña, vg.

19.  Dimecres [1Sa 17,32-33.37. 
40-51 / Sl 143 / Mc 3,1-6]. San  ta Ag - 
nès, vg. i mr.; sant Canut (†1086), rei 
de Dinamarca; sants Màrius i Marta, i  
els seus fills Audifaç i Àbac, mrs. (s. III);  
sants Gumersind, prev. i Servideu, mon- 
jo, mrs.; beat Marcel Spínola, bisbe de  
Sevilla, card.; beats Jaume de Sales, 
prev., i Guillem Sautemouche, rel., Mel- 
cior Grodecz i Esteve Pongracz, prevs., Ig- 
nasi d’Azevedo, prev., i companys, jesuï- 
tes i mrs.; santes Pia i Germana, mrs.

20.  Dijous [1Sa 18,6-9;19,1-7 / 
Sl 55 / Mc 3,7-12]. Sant Fabià, papa 

(romà, 236-250) i mr.; sant Sebastià, 
tribú romà i mr. (303), patró de Palma  
de Mallorca.

21.  Divendres [He 10,32-36 / 
Sl 33 / Jo 17,11b-19]. Sant Fructuós  
(o Fruitós), bisbe de Tarragona, i els seus  
diaques Auguri i Eulogi, mrs. (259); san- 
ta Agnès, vg. agustina, de Benigà nim.

22.  Dissabte [2Sa 1,1-4,11-12. 
17a.19.23-27 / Sl 79 / Mc 3,20-21]. 
Sant Vicenç (Vicent), diaca de Saragos- 
sa i mr. a València, nat a Osca (s. III-IV);  
sant Anastasi, monjo persa i mr.; sant  
Gaudenci, bisbe; beata Laura Vicuña, 

vg. salesiana; beat Guillem Josep Cha - 
minade, prev. marianista; sant Vicenç  
Pollotti, prev. (família Mínims i Trinita ris).

23.  Diumenge vinent, III de durant  
l’any (lit. hores: 3a setm.) [Ne 8,1-4a. 
5-6.8-10 / Sl 18 / 1Co 12,12-30 / Lc 1, 
1-4;4,14-21]. Sant Ildefons (†667), bis- 
be de Toledo, venerat a Zamora.  Tor- 
tosa: Sant Francesc Gil de Frederic i 
Sans, prev. dominicà i mr. a Tonquín (In- 
doxina, 1745), nat a Tortosa. Esposa-
lles de la Mare de Déu; sant Agatàngel,  
mr.; sant Climent, bisbe i mr.; santa Eme- 
renciana, vg. i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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Diumenge II de durant l’any (C)

E l miracle que tots coneixem com «el  
de les bodes de Canà» podria sem- 
blar a primera vista una mica es-

trany: es tracta que, al final de la boda, 
no falti vi als comensals! Podríem enten- 
dre la conversió en vi d’uns quants litres  
d’aigua i en un vi no massa bo: els convi- 
dats ja han begut molt. Però no és així:  
Jesús canvia en vi l’aigua d’unes sis pi- 
ques, cada una amb una cabuda de qua- 
tre a sis galledes, és a dir en total són uns  
600 litres de vi i a més de la millor quali- 
tat: has guardat fins ara el vi millor. Com  
passa sempre en Joan, el miracle és un  
signe; es tracta d’una boda, manifesta-
ció de l’amor entre un home i una dona; 
el que es canvia en vi és l’aigua de les pi-
ques destinades a les pràctiques de pu- 
rificació usuals entre els jueus; indica que  
ara aquesta purificació ja no és necessà- 
ria perquè Jesús ens ofereix el vi que és  
el do de la salvació que ens porta, un do  
abundantíssim (d’aquí la gran quantitat 
de vi). Tot plegat ens parla de l’amor de  
l’espòs Crist per tots els homes als quals  
ofereix una salvació sense fi. Ja no ca-
len pràctiques de purificació; cal creure  
en Crist. És la primera manifestació, el  
primer signe de qui és Jesús. I Maria hi és  
present com hi serà a la creu. Acompa-
nya el seu Fill en els moments fonamen-
tals de la salvació, sol·lícita pel bé de 
tots els homes. I Maria, símbol d’Israel,  
és també símbol de l’Església a la qual 
Crist el seu espòs ofereix la seva salva- 
ció plena.

Ara es fa realitat la primera lectura: No  
et podran dir més l’Abandonada; no po- 
dran dir La-Desolada a la teva terra; a 
tu et diran Jo-me-l’estimo. Perquè el Se- 
nyor t’estimarà i tindrà marit la teva ter- 
ra..., el teu Déu està content de tenir-te 
com el nuvi està content de tenir la núvia:  
manifestació total de l’amor de Déu per  
tots nosaltres. I Pau a la segona lectu- 
 ra ens parla de la diversitat de dons que  
l’Esperit distribueix en l’Església: Són 
diversos els miracles; són diversos els 
serveis però és un de sol el Senyor a qui  
servim. Tot és obra de l’amor de Déu ma- 
nifestat en Crist, al servei de l’Església.

Mn. Jaume Pedrós

«El Senyor  
t’estimarà i tindrà 
marit la teva terra»

COMENTARI

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 62,1-5)

Per amor de Sió no vull callar, no vull reposar per Jeru- 
salem fins que aparegui com un raig de llum el seu bé,  
i la seva salvació com una torxa encesa. Els altres po- 
bles veuran el teu bé, tots els reis veuran la teva glòria 
i et donaran un nom nou que els llavis del Senyor de-
signaran. Seràs una corona magnífica a les mans del 
Senyor, i una diadema reial a les mans del teu Déu.  
No et podran dir més «L’Abandonada», no podran dir 
«La Desolada» a la teva terra: a tu et diran «Jo-me-l’es-
timo», i a la teva terra, «Té-marit», perquè el Senyor 
t’estimarà, i tindrà marit la teva terra. El qui t’haurà re- 
construït et prendrà per esposa com un jove esposa 
una donzella; el teu Déu estarà content de tenir-te com  
el nuvi està content de tenir la núvia.

◗  Salm responsorial (95)

R.   Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.

Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Senyor,  
arreu de la terra; / canteu al Senyor, beneïu el seu nom. R.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat; / conteu a  
les nacions la seva glòria, / conteu a tots els pobles els  
seus prodigis. R.

Doneu al Senyor, famílies dels pobles, / doneu al Se- 
nyor honor i majestat, / tributeu al Senyor l’honor del 
seu nom. R.

Adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. / Que 
tremoli davant d’ell tota la terra. / Digueu a tots els 
pobles: «El Senyor és rei!» / Sentencia amb raó les 
causes dels pobles. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 12,4-11)

Germans, els dons que rebem són dons diversos, pe- 
rò l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diver- 
sos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui ser- 
vim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un  
sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de nosaltres.  
Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadas-
cú són en bé de tots. Un, gràcies a l’Esperit, rep el do  
d’una paraula profunda; un altre, per obra del mateix 
Esperit, rep el do de desglossar les veritats; un altre, 
en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe; un altre,  
el do de donar la salut als malalts; en virtut de l’únic Es- 
perit, un altre, el do de fer miracles; un altre el do de 
profecia; un altre, el de distingir si un esperit és fals o  
autèntic; un altre, el do de parlar llenguatges misterio-
sos; un altre, el do d’interpretar-los.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Joan  
(Jn 2,1-11)

En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de 
Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els 
seus deixebles hi foren convidats. Veient que s’acaba-
va el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi.» Jesús li  
respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara no ha 
arribat la meva hora.» Llavors la seva mare diu als qui 
servien: «Feu tot el que ell us digui.» Hi havia allí sis pi-
ques de pedra destinades a les pràctiques de purifica-
ció usuals entre els jueus. Cada una d’elles tenia una 
cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús: «Ompliu  
d’aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt.  
Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de 
servei.» Ells n’hi portaren. El cap de servei tastà aquella  
aigua, que s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però  
ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos  
havien tret l’aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi  
i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i, quan els  
convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; pe- 
rò tu has guardat fins ara el vi millor.» Així començà  
Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així mani-
festà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 62,1-5)

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no 
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia,  
y su salvación llamee como antorcha. 
  Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; 
te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la bo-
ca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Se-
ñor y diadema real en la palma de tu Dios. 
  Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «De-
vastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», ya tu tierra  
«Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tie- 
rra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con 
una doncella, así te desposan tus constructores. Co-
mo se regocija el marido con su esposa, se regocija tu  
Dios contigo.

◗  Salmo responsorial (95)

R.  Contad las maravillas del Señor a todas las nacio nes.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor,  
toda la tierra; / cantad al Señor, bendecid su nombre. R. 

Proclamad día tras día su victoria. / Contad a los pue- 
blos su gloria, / sus maravillas a todas las nacio-
nes. R.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad  
la gloria y el poder del Señor; / aclamad la gloria del 
nombre del Señor. R.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, / Tiemble  
en su presencia la tierra toda. / Decid a los pueblos: 
«El Señor es rey: / él gobierna a los pueblos rectamen- 
te». R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 12,4-11)

Hermanos: 
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;  
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; 
y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios 
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así 
uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el  
hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay 
quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y  
otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha 
concedido hacer milagros; un aquel, profetizar. A otro,  
distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diver- 
sidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El 
mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan  
(Jn 2,1-11)

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, 
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos  
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la 
madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice:  
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha  
llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced  
lo que él os diga». 
  Había allí colo cadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.  
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las lle- 
naron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y  
llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayor-
domo probó el agua convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían  
sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: 
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando 
ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado  
el vino bueno hasta ahora». 
  Este fue el primero de los signos que Jesús realizó  
en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discí-
pulos creyeron en él.


