
E l dia 2 de febrer celebrarem la festa de la Pre- 
sentació del Senyor. Els ritus de purificació  
i de rescat del primogènit, que estaven pres- 

crits per la Llei, no havien de realitzar-se necessà-
riament en el Temple. Malgrat això, als 40 dies del  
naixement de Jesús, Maria i Josep van anar a Je- 
rusalem per presentar-lo a Déu. Estem davant un  
misteri de la vida del Senyor que té una gran pro- 
fun ditat teològica i espiritual, ja que en ell es re-
vela la seua identitat personal i s’anticipa la seua  
missió.

En presentar-lo a Déu, Maria i Josep, que esti-
mava Jesús amb cor de Pare, estan reconeixent 
que Aquest no els pertany totalment. Ella el va con- 
cebre per obra de l’Esperit Sant i saben que, en la  
seua identitat personal més profunda, és Fill de 
Déu. El fet de portar-lo al Temple és una confes-
sió de la divinitat de Crist. Estem també davant  
un gest d’ofrena a Déu. Conscients que Jesús és un  
do que han rebut d’Ell, saben que no són els qui 
han de decidir sobre la seua missió i la seua vida.  
Per això el posen a les mans del Pare, que és qui  
li anirà revelant la seua voluntat en cada moment 
de la seua existència.

Tots els pares desitgen que els seus fills siguen  
feliços. Per això, en el fons del seu cor, tots pensen  
en el seu futur i conceben els seus propis plans 
per a ells. No obstant això, la història de tantes fa-
mílies ens demostra que aquests desitjos no sem-
pre arriben a realitzar-se, bé perquè els fills no  
sempre responen a eixos projectes, o bé perquè 
els camins que ells els han traçat, que són sovint  
una projecció de les pròpies aspiracions, no eren 
els adequats per a ells. Maria i Josep, presentant 
a Jesús en el Temple i oferint-lo a Déu, estan ense- 

nyant a tots els pares el camí perquè els seus fills  
siguen feliços: ajudar-los i acompanyar-los a estar  
sempre oberts a la voluntat de Déu sobre la pròpia  
vida.

L’esdeveniment de la Presentació en el Temple  
amaga també una dimensió sacrificial que és pro-
fetitzada per Simeó. Aquest ancià, en dir que Jesús  
«serà com un signe de contradicció perquè es posen  
de manifest els pensaments de molts cors» (Lc 2, 
34-35), i en anunciar a Maria que una espasa li «tras- 
passarà l’ànima» (Lc 2,35), està anunciant el mis-
teri de la Creu. Si la renúncia a qualsevol projecte  
humà sobre els fills i l’acceptació que és Déu qui  
ha de mostrar-los el camí de la seua vida és un gran  
sacrifici per a qualsevol pare, en el cas de Maria 
aquest arriba a la seua plenitud: haurà d’associar- 
se al lliurament que Jesús va fer de si mateix al Pa- 
re per salvar tota la humanitat. Però, si tot sacrifi- 

ci és fecund perquè és el camí que condueix a la  
vertadera Vida, el de Maria s’ha convertit en el més  
fecund: per la Creu, Crist ha arribat a ser «llum per  
il·luminar les nacions i glòria del seu poble Israel»  
(Lc 2,32) i, per l’espasa que ha traspassat el seu  
cor, a Maria la «felicitaran totes les generacions» 
(Lc 1,48).

En la festa de la Presentació del Senyor, celebrem  
també la Jornada de la Vida Consagrada. Els qui 
s’han consagrat a Déu li han entregat totalment la 
seua vida i la seua persona. Si creiem que l’Esglé-
sia s’edifica pel lliurament de cadascun dels ba- 
tejats a la seua missió, demanem que no li falte mai  
el testimoniatge dels qui s’han entregat totalment 
a Déu, perquè sense ell l’Església s’empobreix i 
perd fecunditat apostòlica.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Presentació del Senyor en el Temple
PARAULES DE VIDA

L a bioètica es va introduir formal-
ment a Europa de la mà del jesuï- 
ta P. Francesc Abel, que va fundar  

el 1976 la primera institució de bioèti-
ca a Europa, l’Institut Borja de Bioètica.

El Dr. Abel va comptar des dels inicis  
amb la col·laboració i l’aportació de l’Or- 
de Hospitalari de Sant Joan de Déu, fun- 
dant en el seu hospital d’Esplugues el  
primer Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)  
de l’Estat espanyol.

Així ho relata el propi P. Abel: «Des-
prés de cinc anys als Estats Units, dels  

quals tres i mig van ser en el Kennedy  
Institute —Georgetown University— de  
Washington D.C. (des d’abril-maig del 
1972 fins a setembre de 1975), tor- 
na da a Barcelona, acabada la meva  
tesi doctoral, amb una idea molt cla- 
ra: la de començar un centre o Institut 
de Bioètica copiant el model del Kenne- 
dy Institute, amb les degudes modifica- 
cions (...).

»Davant els interrogants ètics plan-
tejats pels progressos metge-biològics 
calia actuar d’acord amb l’actitud que 

proposa el Vaticà II quan afirma: “L’Es-
glésia, que guarda el dipòsit de la pa-
raula de Déu, d’on es deriven els prin- 
cipis de l’ordre religiós i moral, el que no 
vol dir que tingui sempre la resposta a  
punt per a cada qüestió, desitja unir la  
llum de la revelació a les experiències  
de tots per il·luminar el camí que la hu- 
manitat acaba d’emprendre” (Gaudium  
et Spes, núm. 33). (...).

»Vull deixar constància que a l’Hospi- 
al Matern-Infantil Sant Joan de Déu (Bar- 
celona) ha estat el fòrum on s’ha rea-

litzat, per primera vegada, el diàleg  
bioètic tal com Hellegers va pensar que  
havia de fer-se en la clínica. L’any 1976  
vaig començar a col·laborar en l’estruc- 
turació del Comitè d’Ètica Assistencial 
de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplu- 
gues (Barcelona).»

Margarita Bofarull, rscj
Fragment de la ponència «Bioética del  

Concilio Vaticano II hasta hoy: 
oportunidades y límites».

I Congrés Mundial de Bioètica,  
El Escorial, 2017

APORTACIONS ECLESIALS A LA BIOÈTICA 

L’Institut Borja de Bioètica

APUNTS PER A L’ANÀLISI



E l día 2 de febrero celebraremos la fiesta de 
la Presentación del Señor. Los ritos de puri-
ficación y de rescate del primogénito, que es- 

taban prescritos por la Ley, no debían realizarse ne- 
cesariamente en el Templo. A pesar de ello, a los 40  
días del nacimiento de Jesús, María y José fueron  
a Jerusalén para presentarlo a Dios. Estamos ante 
un misterio de la vida del Señor que tiene una gran  
profundidad teológica y espiritual, ya que en él se  
revela su identidad personal y se anticipa su misión.

Al presentarlo a Dios, María y José, que amaba a  
Jesús con corazón de Padre, están reconociendo 
que Éste no les pertenece totalmente. Ella lo conci-
bió por obra del Espíritu Santo y saben que, en su  
identidad personal más profunda, es Hijo de Dios. 
El hecho de llevarlo al Templo es una confesión de 
la divinidad de Cristo. Estamos también ante un 
gesto de ofrenda a Dios. Conscientes de que Jesús 
es un don que han recibido de Él, saben que no son  
quienes han de decidir sobre su misión y su vida. 
Por ello lo ponen en las manos del Padre, que es 
quien le irá revelando su voluntad en cada momen-
to de su existencia.

Todos los padres desean que sus hijos sean 
felices. Por ello, en el fondo de su corazón, todos 
piensan en su futuro y conciben sus propios planes  
para ellos. Sin embargo, la historia de tantas fami-
lias nos demuestra que estos deseos no siempre 
llegan a realizarse, bien porque los hijos no siem-
pre responden a estos proyectos, o bien porque 
los caminos que ellos les han trazado, que son a 
menudo una proyección de las propias aspiracio-
nes, no eran los adecuados para ellos. María y Jo-
sé, presentando a Jesús en el Templo y ofreciéndo-
lo a Dios, están enseñando a todos los padres el 
camino para que sus hijos sean felices: ayudarlos  
y acompañarlos a estar siempre abiertos a la vo-
luntad de Dios sobre la propia vida.

El acontecimiento de la Presentación en el Tem-
plo encierra también una dimensión sacrificial que 
es profetizada por Simeón. Este anciano, al decir 
que Jesús «será como un signo de contradicción 
para que se pongan de manifiesto los pensamien-
tos de muchos corazones» (Lc 2,34-35), y al anun-
ciar a María que una espada le «traspasará el al- 
ma» (Lc 2,35), está anunciando el misterio de la 
Cruz. Si la renuncia a cualquier proyecto humano so- 
bre los hijos y la aceptación de que es Dios quien  
debe mostrarles el camino de su vida, es un gran 
sacrificio para cualquier padre, en el caso de Ma-
ría éste llega a su plenitud: deberá asociarse a la 
entrega que Jesús hizo de sí mismo al Padre para  
salvar a toda la humanidad. Pero, si todo sacrificio  
es fecundo, porque es el camino que conduce a 
la verdadera Vida, el de María se ha convertido en  
el más fecundo: por la Cruz, Cristo ha llegado a ser  
«luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pue- 
blo Israel» (Lc 2,32) y, por la espada que ha traspa-
sado su corazón, a María la «felicitarán todas las ge- 
neraciones» (Lc 1,48).

En la fiesta de la Presentación del Señor, cele-
bramos también la Jornada de la Vida Consagrada.  
Quienes se han consagrado a Dios, le han entre-
gado totalmente su vida y su persona. Si creemos 
que la Iglesia se edifica por la entrega de cada uno 
de los bautizados a su misión, pidamos que no le 
falte nunca el testimonio de quienes se han entre- 
gado totalmente a Dios, porque sin él la Iglesia se 
empobrece y pierde fecundidad apostólica.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Presentación del 
Señor en el Templo
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PALABRAS DE VIDA Comisión Centenario Capilla  
del Cristo del Mar

Representació dels Pastorets

E l día 15 de diciembre se presentó en la Capi- 
lla del Cristo del Mar de Benicarló el proyecto de  
las iniciativas y actividades que se van a rea-

lizar en los próximos tres años con motivo del cen- 
tenario de la construcción de dicha capilla entre 
1921-1924. En la mesa presidida por el Sr. Obispo de  
Tortosa, Excmo. y Rvdmo. Sr. Enrique Benavent, se en- 
contraban la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, y  
el rector de la parroquia, Mn. Juan Andrés. Se hizo  
mención especial al nombramiento como miembros  
honoríficos de la Comisión del Centenario al Sr. Obis- 
po, a la Sra. Alcaldesa, al Sr. Salvador Orero y a Mn. Ca- 
nelles, quien fue durante muchos años rector de la  
parroquia. 

Posteriormente se explicó el significado del logo-
tipo que representa la efeméride, realizado por D. Ma- 
nolo Sorlí, y los tres ejes fundamentales en los que se  
basarán todas las acciones: espiritual-religioso, cul- 
tural y arquitectónico-patrimonial. 

Tanto la Sra. Alcaldesa como el Sr. Obispo se dirigie- 
ron a los asistentes, la primera mostrando su apoyo  
al proyecto y aportando datos inéditos de la cons- 
trucción de la Capilla, recogidos del archivo munici- 
pal y, el segundo, remarcando la importancia de la  

capilla como lugar de recogimiento y oración. Con el  
canto del Himno al Cristo del Mar, concluyó el acto.

 
Mn. Gerard Reverté

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «No li tinguem  
por als escenaris comple- 
xos que habitem perquè  
allà, al mig nostre, hi ha el 
Senyor; Déu sempre ha fet  

el miracle d’engendrar bons fruits (Jn 15, 
5). L’alegria cristiana neix precisament 
d’aquesta certesa» (27 de novembre).

@Pontifex: «Quants migrants estan ex- 
posats, fins i tot en aquests dies, a pe- 
rills molt greus, i quants perden la vida  
a les nostres fronteres!» (28 de novem- 
bre).

@Pontifex: «El servei és el que fa  
fructificar els nostres talents i do- 
na sentit a la vida: de fet, no ser- 
veix per a viure el que no viu per a  
servir» (29 de novembre).

@Pontifex: «Les Benaurances 
són la constitució perenne del cristia-
nisme, la brúixola que orienta les ru-
tes que els cristians emprenen en el 
viatge de la vida. Viure-les permet que 
l’Evangeli sigui sempre jove i fecundi la  
societat amb esperança» (2 de de-
sembre).

Un any més, la Parròquia de  
Sant Miquel de la Cava, va  
oferir el cap de setmana 

del 18 i 19 de desembre, la repre- 
sentació dels Pastorets, que va 
acollir-se al recent inaugurat Saló 
Parroquial. Sent fidels a la tradi-
ció que, juntament amb la Passió 
hem heretat de Mn. Gabriel, amb 
il·lusió i esforç, els actors van  
preparar aquesta representació, 
on s’afegien la prudència i les di-
ferents mesures anti-Covid. 

Tant un dia com l’altre, un bon  
grup de persones i sobretot xiquets  
i xiquetes van poder gaudir d’a- 
 questa obra que no deixa de ser 
una bona preparació per viure el  
Nadal.

Mn. Joan Guerola
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Una representació de les delegacions i associacions 
diocesanes feliciten el Nadal al Sr. Bisbe

El Sr. Bisbe celebrà la Missa de Nadal a la Catedral

F eia dos anys que a causa de 
la pandèmia no havíem pogut 
anar a felicitar el Nadal al Sr. 

Bisbe. El dia 22 de desembre va fer- 
s’hi present una representació de les 
delegacions i associacions, guardant 
estrictament la normativa de la Co- 
vid-19. A les 11.30 h ens vam aple-
gar a la sala gòtica del Palau Episco- 
pal, tots amb la mascareta i guardant  
les distàncies. Hi eren presents, l’Il·lm.  
Sr. Vicari General, José Luis Arín, Mn.  
Josep M. Membrado i Mn. Rafel Pra-
des.

Després d’una breu salutació del 
Sr. Bisbe, el vicari general inicià l’acte  
amb la proclamació de l’Evangeli se-
gons sant Lluc (Lc 1,46-56): El Magni- 

sociacions i que regne en tots els ho- 
mes la pau, la justícia i l’amor.»

El Sr. Bisbe ens digué: «El Papa ha  
convocat un Sínode i ens ha convo-
cat a fer un camí sinodal. L’Església 
avança quan caminem junts. Tots per- 
tanyem a una parròquia i hem de par- 
ticipar de manera conjunta en aquest  
camí. Els cristians hem de saber callar,  
però en aquest cas del Sínode hem de  
saber parlar i escoltar-nos els uns als  
altres». Ens comunicà, tanmateix, que  
el dia 8 de gener, amb motiu de la Vi-
sita ad Limina, tindrà ocasió de salu-
dar el Papa i li portarà la comunió de  
tota l’Església diocesana.

Maria Joana Querol Beltrán

E l dia 25 de desembre, a les 11 h, el Sr. Bis- 
be, Mons. Enrique Benavent, celebrà la Mis-
sa de Nadal a la capella de la Mare de Déu 

de la Cinta. Va concelebrar Mn. Josep M. Membra- 
do, rector de la Parròquia del Sant Crist de la Ca-
tedral. S’inicià la celebració amb el cant d’entra-
da Fidels atanseu-vos. La 1a lectura fou del llibre 
del profeta Isaïes (Is 52,7-10). Al Salm 97, respo-
níem cantant: «Cantem amb veu exultant el nom 
del Senyor». La 2a lectura de la Carta als cristians  
hebreus (He 1,1-6). Després de cantar Al·leluia, 
Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant 
Joan (Jn 1,1-18).

El Sr. Bisbe en l’homilia, entre altres coses, ens  
digué: «Jesús va nàixer de manera humil i senzilla;  
únicament els pastors van anar a adorar-lo. És Al-
gú que ha volgut compartir la nostra vida i acostar- 

se a la humanitat. Les persones de vegades in-
tentem mantenir les distàncies amb els altres i 
això és un signe de superioritat. Déu ha vingut al 
nostre món perquè ens estima i vol que nosaltres  
l’estimem i es fa una criatura que desperta en nos- 
altres el desig d’apropar-nos a ella. Per això la fes-
ta de Nadal és tan entranyable, perquè ens porta  
el desig d’estimar-lo i d’estimar-nos tots més ca-
da dia. Que així sigue.»

Després les pregàries i continuà la celebració. 
En arribar el moment de la Comunió van cantar la 
nadala Santa Nit. Finalment, el Sr. Bisbe ens donà  
una solemne benedicció i plens d’alegria ens vam 
acomiadar per retrobar-nos al dia següent, festa de  
la Sagrada Família.

Maria Joana Querol Beltrán

ficat. A continuació, el Sr. Bisbe resà 
l’Àngelus i tot seguit la nadala Santa 
Nit. Després de fer un breu comentari  

de l’Evangeli (Lc 2,8-12), Mn. Arín di- 
gué: «Felicitats Sr. Bisbe, en nom dels  
representants de les delegacions i as- 

AGENDA

31.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[2Sa 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3 / 
Mc 5,1-20]. Sant Joan Bosco (1815-
1888), prev. de Torí, fund. Congrega-
cions salesianes (SDB), patró del ci- 
nema; santa Marcel·la, viuda.

1.  Dimarts [2Sa 18,9-10.14b. 
24-25a.30-19,3 / Sl 85 / Mc 5,21-
43]. Sant Cecili, bisbe de Granada i 
mr.; santa Brígida d’Escòcia, vg.; bea- 
tes M. Anna Vaillot i Otília Baumgar-
ten, rel. paüles.

2.  Dimecres [Ml 3,1-4 (o bé: He 
2,14-18) / Sl 23 / Lc 2,22-40 (o bé, 
més breu: 2,22-32)]. La Presentació  
del Senyor, antigament Purificació de  
Maria, i popularment la Candelera (pel  
ritu de la llum). Mare de Déu patrona  
dels cerers i dels electricistes, altres  
advocacions marianes: Candela (Valls),  
Candelaria (Tenerife), Ajuda (Barcelo- 
na), Calle (Palència)...

3.  Dijous [1Re 2,1-4.10-12 / Sl:  
1Cr 29 / Mc 6,7-13]. Sant Blai, bisbe de  

Sebaste (Armènia) i màrtir (s. IV), invo- 
cat pel mal de coll; sant Anscari (Òs-
car), bisbe d’Hamburg (†865), ori- 
gi nari de les Gàl·lies i evangelitzador  
d’Escandinàvia; santa Claudina Thé- 
venet, vg., fundadora de les Religio-
ses de Jesús-Maria (RJM); sant Fran- 
cesc Blanco i companys, mrs. al Japó;  
beat Esteve Bellesini, prev. agustinià;  
beat Joaquim de Sie na, religiós servi-
ta; beata M. Ana River, rel. fundadora  
de les germanes de la Presentació de 
Maria; beata Josefina Nicoli, vg., rel. 
congregació de la Missió i Filles de la 
Caritat; beat Nicolau Saggio de Longo- 
bardi, rel. PP. Mínims.

4.  Divendres [Sir 47,2-13 / Sl 
17 / Mc 6,14-29]. Sant Andreu Cor-
sini (†1373), bisbe (carmelità); sant 
Joan de Brito, prev., i beats Rodolf Ac - 
quaviva, prev., i companys, Francesc  
Pacheco, Carles Spínola, prevs., i com- 
panys, Jaume Berthieu, prev., i Lleó-Ig- 
nasi Magín, prev., i companys, jesuïtes,  

mrs.; sant Gilbert (1083-1189), monjo  
anglès i fundador; santa Joana de Va- 
lois (†1505), princesa francesa i fun-
dadora; santa Caterina de Ricci, vg. 
dominicana; sant Josep de Leonessa,  
prev. caputxí.

5.  Dissabte [1Re 3,4-13 / Sl 118 /  
Mc 6,30-34]. Santa Àgata o Àgueda,  
vg. i mr. siciliana (s. III), patrona de les  
dones d’Aragó; santa Calamanda, vg.  
i mr., patrona de Calaf.

6.  Diumenge vinent, V de durant  
l’any (lit. hores: 1a setm.) [Is 6,1-2a. 
3-8 / Sl 137 / 1Co 15,1-11 (o bé, més  
breu: 15,3-8.11) / Lc 5,1-11]. Sant Pau  
Miki, prevere jesuïta japonès, i com-
panys (franciscans, jesuïtes i laics), 
màrtirs a Nagasaki (Japó, 1597); 
sants Pere Baptista, Martí de l’Ascen- 
sió i Francesc de Sant Miquel, màrtirs;  
santa Dorotea, vg. i mr. a Capadòcia,  
patrona dels floricultors; sant Amand,  
bisbe; festa del Sant Misteri de Cer-
vera.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Dijous 3, Consell de Presbiteri.

Aquest acte pot canviar degut a les cir- 
cumstàncies per la pandèmia de la 
Covid-19.
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Ens costa a tots deseixir-nos de 
les nostres idees prefabricades.  
Com pot parlar Déu a través d’u-

na persona normal i corrent? Això no pot  
ser! Per això, com veiem a l’Evangeli el  
conciutadans de Natzaret no volen creu- 
re en Jesús: Tothom ho comentava es-
tranyant-se que sortissin dels seus lla-
vis aquestes paraules de gràcia. Deien:  
No és el fill de Josep, aquest? No volen  
creure, en últim terme, en l’encarnació!  
Aquell home jove, que coneixien des de  
petit no pot ser l’enviat de Déu, el que 
faci realitat les promeses de la Paraula  
de Déu. Ens cal la fe! Creure en Déu i en  
els seus enviats, cosa que van fer tant  
aquella viuda de Sarepta (pagana) que 
va acollir Elies, com el leprós de Síria 
Naaman (també pagà) que va creure en  
Eliseu. En canvi, no van tenir fe ni les al- 
tres viudes ni els altres leprosos d’Israel,  
per això no van ser socorreguts. Aques- 
ta denúncia de la manca de fe de molts  
del poble d’Israel i aquesta lloança de  
la fe d’uns pagans porta a què els qui  
eren a la sinagoga el traguessin del po- 
ble i el duguessin cap a un cingle de la  
muntanya per estimbar-lo. No ens agra- 
da escoltar la veritat, reconèixer la nos- 
tra manca de fe. Però ell se n’anà pas-
sant entremig d’ells. Jesús no té por de  
dir la veritat. En ell es realitzen les parau- 
les de Jeremies: Avui faig de tu una ciu- 
tat inexpugnable, una muralla de bronze  
que resistirà contra tot el país. T’assal-
taran però no et podran abatre, perquè  
jo et faré costat per alliberar-te. Ho hem  
vist a l’Evangeli. A la segona lectura el  
magnífic himne de sant Pau: l’amor ha 
d’acompanyar la fe: Si tingués tanta fe 
que fos capaç de transportar les mun-
tanyes però no estimés, no seria res. 
Però aquest amor és exigent: El qui es- 
tima és pacient, no és presumit... no 
s’irrita ni es venja, no s’alegra de les 
farses, sinó de la rectitud... ho suporta  
tot... Jesús és el model suprem d’aquest  
amor. No va tenir en compte el desig cri- 
minal dels qui eren a la sinagoga sinó  
que va continuar predicant i donant la 
vida per tots ells i per nosaltres. Jesús,  
model d’amor pacient.

Mn. Jaume Pedrós

«El qui estima 
ho suporta tot»

◗  Lectura del libro de Jeremías (Jer 1,4-5.17-19)

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra:  
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que  
salieras del seno materno, te consagré: te constituí 
profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos: prepá- 
rate para decirles todo lo que yo te mande. No les ten- 
gas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora  
te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y  
muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los re- 
yes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al  
pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te po- 
drán, porque yo estoy contigo para librarte —oráculo  
del Señor».

◗  Salmo responsorial (70)

R. Mi boca contará tu salvación, Señor.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 12,31-13,13)  
(Versión abreviada)

Hermanos: 
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene en- 
vidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni  
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se  
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.  
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo  
lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías,  
por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; 
el co no cimiento se acabará. Porque conocemos im- 
per fectamente e imperfectamente profetizamos;  
mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se aca- 
bará. 
  Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía 
como un niño, razonaba como un niño. Cuando me  
hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora  
vemos como en un espejo, confusamente; entonces  
veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado; 
entonces conoceré como he sido conocido por Dios. 
En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza  
y el amor. La más grande es el amor. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 4,21-30)

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinago-
ga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis  
de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se ad- 
miraban de las palabras de gracia que salían de su 
boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero  
Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Mé- 
dico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pue- 
blo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».  
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es 
aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Is-
rael había muchas viudas en los días de Elías, cuan-
do estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y 
hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo,  
a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda  
de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos lepro-
sos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin  
embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, 
el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron  
furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo  
y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el 
que estaba edificado su pueblo, con intención de des- 
peñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía  
su camino.

◗  Lectura del llibre de Jeremies (Jr 1,4-5.17-19)

En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva  
paraula i em digué: «Abans que et modelés a les entra- 
nyes de la mare ja et vaig conèixer; abans de néixer ja  
et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les na- 
cions. Ara, doncs, cenyeix-te el vestit i ves a dir-los tot el  
que et manaré. No tinguis por d’ells, si no, seria jo, qui  
te’n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable,  
una pilastra de ferro, una muralla de bronze que resis- 
tirà contra tot el país: contra els reis de Judà i els seus  
governants, contra els seus sacerdots i contra el seu po- 
ble. T’assaltaran però no et podran abatre, perquè jo et  
faré costat per alliberar-te. Ho diu l’oracle del Senyor.»

◗  Salm responsorial (70)

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 12,31-13,13)  
(Versió abreujada)

Germans, el qui estima és pacient, és bondadós; el  
qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós,  
no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s’a - 
legra de les farses, sinó de la rectitud; ho suporta tot,  
i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència. 
L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de 
profecia serà inútil, que el do de parlar llenguatges 
misteriosos s’acabarà, que el do de conèixer també 
serà inútil. Els dons de conèixer o de profecia que ara  
posseïm són incomplets; el dia que ho coneixerem 
tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo  
era un nen, parlava com els nens, sentia com els nens,  
raonava com els nens; però d’ençà que soc un home,  
ja no m’és útil el que és propi dels nens. De moment 
coneixem com si hi veiéssim poc clar una imatge re-
flectida en un mirall; després hi veurem cara a cara. 
De moment conec només en part; després coneixe ré 
del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant la fe, l’es-
perança i l’amor subsisteixen tots tres, però, de tots  
tres, l’amor és el més gran.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 4,21-30)

En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, 
començà així la seva explicació: «Això que avui sentiu 
contar de mi és el compliment d’aquestes paraules 
de l’Escriptura». Tothom ho comentava estranyant-se 
que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de 
gràcia. Deien: «No és el fill de Josep, aquest?» Jesús  
els digué: «De segur que em retraureu aquesta dita:  
“Metge, cura’t tu mateix”: hem sentit dir el que has  
fet a Cafarnaüm; fes-ho també aquí, al poble dels teus  
pares.» Però ell afegí: «Us ho dic amb tota veritat: no  
hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal.  
En temps d’Elies, quan el cel, durant tres anys i sis 
mesos, no s’obrí per donar pluja, i una gran fam s’a-
poderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes  
viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d’e - 
lles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps 
del profeta Eliseu també hi havia molts leprosos a Is-
rael, però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, 
sinó Naaman, un leprós de Síria.» En sentir això, tots 
els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu  
dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cin- 
gle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar- 
lo. Però ell se n’anà passant entremig d’ells.
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