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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Campanya de la parròquia 
d’Almacelles per recaptar fons
En el marc de la VI Fira de la Il·lustració i la 

Fira Tasta’m d’Almacelles, la Parròquia de 
la Mare de Déu de la Mercè d’aquesta lo-

calitat va parar un estand de productes solidaris 
significatius per recaptar fons per poder repa-
rar la teulada. En concret es vol renovar un terç 
de la coberta, la part més malmesa. L’actua ció 
té un cost de 70.000 euros i serà assumi da per 
la comunitat parroquial que, actualment, no-
més compta amb una subvenció del Bisbat de 
Lleida. 

  La parròquia ha posat en marxa una campa-
nya de micromecenatge per apadrinar teules. El 
donatiu podrà desgravar a Hisenda. A la teula 
escollida hi constarà el nom de la persona que 
ha fet el donatiu.
  La fira ha donat el tret de sortida a un seguit 
d’iniciatives parroquials destinades a l’obtenció 
dels fons econòmics necessaris per escome-
tre aquesta actuació. La comunitat parroquial 
està molt agraïda davant una resposta del po-
ble que ha superat les expectatives.

Un congrés per al laïcat catòlic
Benvolguts diocesans:

A lguns comentaristes insisteixen en què els 
catòlics comuniquem poc i malament. No 
sabem com fer arribar les nostres propos-

tes i iniciatives al conjunt de la societat. Qui, pel 
desenvolupament de la funció eclesial, tenim la 
responsabilitat de parlar o escriure, estem con-
vençuts de repetir massa vegades el mateix i, tro-
bar-nos desgraciadament amb l’evidència de no 
haver arribat al coneixement de molta gent. 

Refereixo aquesta impressió a la iniciativa ecle-
sial d’organitzar un Congrés de i per a Laics el pro-
per mes de febrer. Alguns tenim notícia de la se-
va existència, ho propaguem i repetim en excés 
els detalls d’aquest esdeveniment. Malgrat tot 
observem que molts d’altres, interessats igual-
ment en la marxa de l’Església i amb tasques par-
roquials, no se n’assabenten o lamenten a poste-
riori de falta d’informació. Tot això amb la convicció 
manifestada per tothom de la importància del laï-
cat en la col·laboració i en la responsabilitat en els 
encàrrecs pastorals.

L’Església per mitjà de la Conferència Episco-
pal Espanyola va traçar un Pla Pastoral per al qua-
drienni 2016-2020 i el va titular Església en mis-
sió al servei del nostre poble, inspirat en la crida 
a la conversió missionera que el papa Francesc 
ha proposat per a tots els catòlics i seguint la ruta 
dissenyada pel Concili Vaticà II. En el Pla mencio-
nat, els bisbes diuen: «Les circumstàncies històri-
ques que estem vivint han fet més difícil i més ne-

cessària la claredat i fermesa de la fe personal, 
la vivència comunitària i sacramental de les nos-
tres conviccions religioses. I, en aquest sentit, con-
viden a assumir el protagonisme que correspon en 
aquest procés de renovació a tots els batejats». 
És al mateix temps una constatació de la realitat 
i un repte per a tots els creients. Tots estem cridats 
a renovar les nostres comunitats i a un compromís 
més actiu en la parròquia, en els moviments i en 
les diòcesis.

Al finalitzar el període d’aquest Pla Pastoral es-
tà prevista la celebració d’un Congrés d’Evange-
lització, per al qual es convocarà a tot el Poble de 
Déu. Estarà organitzat per la Comissió d’Apostolat 
Seglar que manté comunicació fluida amb els de-

legats diocesans d’aquest sector pastoral. Així 
passa en la nostra en la qual el delegat, Manuel 
Díaz Martos, ja fa uns mesos que es mou i anima 
als diversos grups i moviments laicals per asse-
gurar la presència de molts diocesans en aques-
ta magna assemblea. 

En aquest sentit desitjo donar-vos informació 
i us demano la vostra col·laboració ara en el mo-
ment del treball de preparació del Congrés que se 
centra en les diòcesis. És una primera comunica-
ció per la meva part. Hi tornarem més endavant 
sobre aquest important esdeveniment explicant 
els detalls del conjunt. Ara interessa que tots els 
diocesans, en les oracions i en la participació ac-
tiva, se sumin a la consecució d’aquest objectiu.

El lema del Congrés és Poble de Déu «en sorti-
da» utilitzant l’expressió del papa Francesc que vol 
que sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist. 
Si alguna cosa ens ha d’inquietar és el tancament 
en nosaltres mateixos aferrant-nos a les pròpies 
seguretats. Hi ha molta gent que està esperant que 
se li anunciï l’Evangeli. Aprofitem qualsevol opor-
tunitat per fer realitat aquell impuls que el Papa 
ens recordava en l’Exhortació Apostòlica L’alegria 
de l’Evangeli.

La vitalitat de l’Assemblea diocesana serà un bon 
principi de la comunitat en la contribució de la nos-
tra sensibilitat al conjunt de les diòcesis restants.

Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS Un reivindicatiu Dia del Treball

Entrega de premis del Concurs 
de Narracions de la Frater

La Delegació de Pastoral Obrera de la diòcesi 
de Lleida, formada pels Salesians, l’Acció Ca-
tòlica Obrera (ACO) i la Fundació Jaume Rubió 

i Rubió, van celebrar la Diada de l’1 de maig amb 
la unitat pastoral de Santa Maria Magdalena i Pi-
lar amb l’Eucaristia presidida pel bisbe Salvador.

El prelat va ressaltar la gran dificultat que tenen 
els cristians moltes vegades en defensar els drets 
dels treballadors i el seguiment del Crist, i va res-
saltar que els cristians hem d’estar compromesos 
amb el bé comú i que tant les associacions com 
els moviments han d’estar amb l’Església per pro-
moure el bé comú.

Va ser una Eucaristia molt participada on es va 
llegir el manifest. Al principi es van recordar les con-
dicions de vida que viuen els treballadors avui en 
dia. En l’acció de perdó es van llegir les realitats 
que es viuen d’injustícia i que s’han de denunciar. 
I per acabar, en el moment de les pregàries, les pro-
postes de compromís per part dels cristians i cris-
tianes per millorar el món del treball.

La Fraternitat Cristiana de Per-
sones amb Discapacitat 
de Lleida ha fet lliurament 

dels Premis de la XXXVIII edició 
del Concurs de Narracions Frater 
«Memorial Mn. Martí Sandiumen-
ge», que tots els anys s’entre-
ga al voltant de la festa de Sant 
Jordi.

Després es va invitar a tots els presents a un es-
morzar de coca i xocolata de comerç just, per com-
partir i viure aquest dia en què es recorden els 
companys de feina que van lluitar per unes millores 
en les condicions de treball. Déu vol que respec-
tem la dignitat de l’ésser humà.

El premi de la secció d’Adults, 
dotat amb 300 E, placa i lot de 
llibres, ha recaigut en l’obra Tan 
fràgil com un plomall de Xicoia, 
obra del periodista Oriol Solà Prat, 
resident a Barcelona, que no va 
poder acudir a recollir-lo pel recent 
naixement del seu fill. Pel que fa 
a la secció Juvenil, el premi, dotat 

amb 100 E, placa i lot de llibres, 
ha estat atorgat al jove Àngel Tor-
res Subirana, alumne de l’Insti-
tut de Balaguer, per la seva narra-
ció Uno para todos y todos para 
uno.

El lliurament de premis va tenir 
lloc en el decurs d’un dinar litera-
ri a la Casa de l’Església-Acadè-
mia Mariana de Lleida, que fou 
precedit per l’eucaristia a l’Ora-
tori de la Verge Blanca, on es va 
recordar a Mn. Martí Sandiumen-
ge, qui fou consiliari de l’entitat i 
que dona nom al premi.

La presidenta de l’entitat Ma-
ría Dolores Hidalgo, en les parau-
les de cloenda de l’acte, va felici-
tar els guardonats i va agrair als 
membres dels jurats del concurs,
 i a tots, el treball i esforç que fan 
possible la seva convocatòria.

Un congreso para 
el laicado católico
Queridos diocesanos:

A lgunos comentaristas insisten en que los ca-
tólicos comunicamos poco y mal. No sabemos 
cómo hacer llegar nuestras propuestas e ini-

ciativas al conjunto de la sociedad. Quienes, por el 
desempeño de la función eclesial, tenemos la respon-
sabilidad de hablar o escribir, estamos convencidos 
de repetir demasiadas veces lo mismo y, encontrar-
nos desgraciadamente con la evidencia de no haber 
llegado al conocimiento de mucha gente. 

Refiero esta impresión a la iniciativa eclesial de or-
ganizar un Congreso de y para Laicos para el próximo 
mes de febrero. Algunos tenemos noticia de su exis-
tencia, lo propagamos y repetimos con exceso los de-
talles de tal acontecimiento. Sin embargo observa-
mos que otros muchos, interesados igualmente en la 
marcha de la Iglesia y con tareas parroquiales, no se 
enteran o lamentan a posteriori de falta de informa-
ción. Todo ello con la convicción manifestada por to-
dos de la importancia del laicado en la colaboración 
y en la responsabilidad en los encargos pastorales. 

La Iglesia por medio de la Conferencia Episcopal Es-
pañola trazó un Plan Pastoral para el cuatrienio 2016-
2020 y lo tituló Iglesia en misión al servicio de nues-
tro pueblo, inspirado en la llamada a la conversión 
misionera que el papa Francisco ha propuesto para 
todos los católicos y siguiendo la ruta diseñada por el 
Concilio Vaticano II. En el mencionado Plan, los obis-
pos dicen: «Las circunstancias históricas que estamos 
viviendo han hecho más difícil y más necesaria la cla-
ridad y firmeza de la fe personal, la vivencia comunita-
ria y sacramental de nuestras convicciones religiosas. 
Y, en ese sentido, invitan a asumir el protagonismo 
que corresponde en este proceso de renovación a to-
dos los bautizados». Es al mismo tiempo una constata-
ción de la realidad y un reto para todos los creyentes. 
Todos estamos llamados a renovar nuestras comu-
nidades y a un compromiso más activo en la parro-
quia, en los movimientos y en las diócesis.

Al finalizar el período de dicho Plan Pastoral está 
prevista la celebración de un Congreso de Evangeli-
zación, al que se convocará a todo el Pueblo de Dios. 
Estará organizado por la Comisión de Apostolado Se-
glar que mantiene comunicación fluida con los delega-
dos diocesanos de este sector pastoral. Así ocurre en 
la nuestra donde el delegado, Manuel Díaz Martos, 
hace ya unos meses se mueve y anima a los diversos 
grupos y movimientos laicales para asegurar la presen-
cia de muchos diocesanos en esta magna asamblea. 

En ese sentido deseo dar información a todos y pi-
do vuestra colaboración ahora en el momento del tra-
bajo de preparación del Congreso que se centra en 
las diócesis. Es una primera comunicación por mi 
parte. Volveremos más adelante sobre este impor-
tante acontecimiento explicando los detalles del con-
junto. Ahora interesa que todos los diocesanos, en 
las oraciones y en la participación activa, se sumen 
a la consecución de este objetivo.

El lema del Congreso es Pueblo de Dios «en sali-
da» utilizando la expresión del papa Francisco que 
quiere que salgamos a ofrecer a todos la vida de Je-
sucristo. Si algo debe inquietarnos es el encierro en 
nosotros mismos aferrándonos a las propias seguri-
dades. Hay mucha gente que está esperando que 
se le anuncie el Evangelio. Aprovechemos cualquier 
oportunidad para hacer realidad aquel impulso que 
el Papa nos recordaba en la Exhortación Apostólica 
La alegría del Evangelio.

La vitalidad de la Asamblea diocesana será un buen 
comienzo de la comunidad en la contribución de nues-
tra sensibilidad al conjunto de las restantes diócesis.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Val la pena 
acollir tota vida perquè 
cada persona humana 
val la sang del propi Crist. 

No es pot despreciar allò que Déu 
ha estimat tant!» (25 de març).

@Pontifex: «La cultura de l’aparença, 
que ens indueix a viure per a les coses 
fugisseres, és un gran engany. Per-
què és com una flamarada: un cop 
passada, només en resten les cen-
dres» (26 de març).

@Pontifex: «Si no escoltem la 
veu del Senyor, el nostre cor 
esdevé com la terra sense 
aigua. Per això el Senyor 
diu: “No enduriu el vostre 
cor”» (29 de març).

@Pontifex: «Tot home té 
dret a la vida, a tenir somnis 
i a poder trobar el lloc que li 
correspon a la nostra “casa 
comuna”. Tota persona té dret 
al futur» (30 de març).
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 26 de maig:

— Pastoral de la Salut. Jornada dio -
cesana del Malalt.

— A les 10 h, confirmacions a Al-
carràs per part del bisbe Salva-
dor.

— A les 12 h, confirmacions a So-
ses per part del bisbe Salvador.

◗  Dissabte, 1 de juny. Recés de cate-
quistes. Organitza la Delegació de 
Catequesi. Dirigirà el recés Mons. An-
toni Vadell, bisbe auxiliar de Barce-
lona.

◗  Diumenge, 2 de juny. Jornada dels 
Mitjans de Comunicació Social.

   

   

27.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Fets 16,11-15 / Sl 149 / Jo 15,26-
16,4a]. St. Feliu de Llobregat:  De-
dicació de la Catedral. Sant Agustí de 
Canterbury (s. VI-VII), bisbe, abans 
monjo a Roma; sant Juli, mr.; sant Be-
renguer, monjo; beat Josep Tous (Igua-
lada, 1811 - Barcelona, 1871), prev. 
i fund.

28.  Dimarts [Fets 16,22-34 / Sl 
137 / Jo 16,5-11]. Lleida:  Dedica-
ció de la Catedral. Sant Feliu de Llo-
bregat:  Sant Felip Neri, prev.; sant 
Germà, bisbe de París; sant Emili, 
mr.; santa Maria-Anna de Jesús Pare-
des, vg., d’Equador.

29.  Dimecres [Fets 17,15.22-
18,1 / Sl 148 / Jo 16,12-15]. Urgell: 

 Sant Just (s. VI), bisbe d’Urgell. Tor -

tosa:  Sant Pere Màrtir Sans i Jordà, 
bisbe de Foquien i mr. a la Xina (1747), 
nat a Ascó (Ribera d’Ebre), dominic; 
beat Feliu de Nicòsia, religiós ca put -
xí; beat Ramon Escrivà i companys 
mrs.

30.  Dijous [Fets 18,1-8 / Sl 97 / 
Jo 16,16-20]. Sant Feliu de Llobregat: 

 Beat Pere Tarrés (Manresa, 1905 - 
Barcelona, 1950), prev. de la diòce-
si de Barcelona. Sant Ferran (1198-
1252), rei castellano-lleonès, patró 
d’institucions diverses; santa Joana 
d’Arc, vg., patrona de França; santa 
Emília, mare de sants (Basili el Gran, 
Gregori de Nissa i Pere de Sabaste, 
bisbes, i Macrina).

31.  Divendres [So 3,14-18 (o bé: 
Rm 12,9-16a) / Sl: Is 12,2-6 / Lc 1,

39-56]. La Visitació de la Benaurada 
Verge Maria; santa Peronella (Petro-
nila), vg.; sant Pasqual, diaca.

JUNY

1.  Dissabte [Fets 18,23-28 / Sl 
46 / Jo 16,23b-28]. Sant Justí (s. II), 
mr. samarità, escriptor eclesiàstic; 
sant Ignasi (Íñigo), abat castellà.

2.  Diumenge vinent, Ascensió 
del Senyor (lit. hores: 3a setm.) [Fets 
1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / Mt 28,
16-20 (o bé: Fets 1,1-11) / Sl 46 / He 
9,24-28;10,19-23 / Lc 24,46-53]. 
Sant Marcel·lí i sant Pere, mrs. romans 
(s. IV); sants Germà, Paulí, Just i Sici, 
mrs. venerats a Girona; sant Eugeni I, 
papa (654-657); sants Potí Blandina 
i companys, mrs. a Lió.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

La pau: 
do i conquesta

La pàgina de l’evangeli d’avui forma part del re-
lat que l’evangelista sant Joan fa del comiat 
de Jesús i els seus deixebles, la nit de la pas-

sió, poques abans de la mort en creu. D’aquell ves-
pre és l’Últim Sopar, amb el lavatori dels peus, la 
institució de l’Eucaristia, el manament de l’amor, 
les paraules de comiat... 

Durant les confidències d’aquell sentit Sopar 
Pasqual, Jesús fa algunes recomanacions als seus 
deixebles. I una, en concret: «Us deixo la pau, us do-
no la meva pau.»

De quina pau parla Jesús? No de la pau externa 
que consisteix en absència de guerres i conflictes 
entre persones o països. En l’època de Jesús, Ro-
ma havia imposat la «pax romana», per la qual volien 
assegurar la tranquil·litat i l’ordre en els pobles i 
territoris sotmesos al seu imperi. Aquesta pau era 
salvaguardada per les legions que actuaven amb 
contundència en cas de conflictes i de revoltes. 

Jesús parla d’una altra pau. La pau interior, la 
del cor. Jesús hauria utilitzat la paraula hebrea sha-
lom. Significa positivament, benestar, repòs, segu -
retat, èxit, glòria. Per a l’home bíblic, shalom és la 
suma de tot el que fa que una persona visqui satis-
feta. És la condició dels qui viuen en completa har-
monia amb ells mateixos, amb els altres i amb Déu. 

En el Nou Testament, la pau és una de les carac-
terístiques del Regne Messiànic que ha arribat a 
nosaltres amb la persona de Jesús.

Aquesta pau és un do de Déu. Però existeix una 
altra dimensió de la pau. La pau com a conquesta 
humana. Recordarem la benaurança: «Feliços els 
qui treballen per la pau perquè seran anomenats 
fills de Déu». La pau de la Bíblia no s’assoleix amb 
actituds evasives davant els problemes sinó do-
nant la cara per resoldre’ls. La benaurança aniria 
adreçada a les persones que es comprometen ac-
tivament a ser agents de pau. Els «eirenepoiós», 
els qui fan la pau. No els que en són simples man-
tenidors. Persones que estan preparades per afron-
tar els problemes, per superar els obstacles que im-
pedeixin la pau. Això comporta renunciar a tota 
violència física i mental. Ells seran anomenats fills 
de Déu. La filiació divina és la màxima elevació pos-
sible de la persona. 

Mn. Ramon Sàrries

REFLEXIONSSetmana cultural sobre l’Església 
Nova del Pont de Suert

Castelldans celebra la Festa 
de l’Ermita de Montserrat

L ’Església Nova del Pont de Suert va ser la 
protagonista durant la Setmana Santa ja que 
la Regidoria de Cultura va organitzar una Set-

mana cultural per donar a conèixer i posar en va-
lor aquest temple, obra emblemàtica de la vila 
i referent de l’art i de l’enginyeria arquitectònica 
moderns.

D’aquesta Setmana cultural cal subratllar la con-
ferència del Sr. Jordi Payola, arquitecte i professor 
de la UPC, sobre la personalitat d’Eduardo Torroja, 
que va dissenyar l’església i la seva obra. També 
fou molt interessant la conferència de l’arquitec-
te Eduardo Domingo Mestre, contrastant l’arqui-
tectura de les dues esglésies del poble: l’Església 
Vella, que conté el Museu d’Art Sacre de la Co-
marca, més connectada amb l’art romànic de la 
zona; mentre que la Nova, amb un estil innovador, 
trenca motllos coneguts però ens deixa un bell 
edifici amb espais harmònics i acollidors que con-
viden al recolliment.

E l poble de Castelldans va celebrar l’últim diu-
menge d’abril la 65a edició de la Festa de l’Er-
mita de Montserrat, situada en l’anomenada 

Serreta dels Pins, on l’any 1954 amb ocasió de la 
celebració de l’Any Sant Marià el poble construí 
l’ermita dedicada a la patrona de Catalunya.

Els actes tingueren ja un pròleg festiu la tarda del 
dissabte 27, quan un bon grup de veïns del poble 
pujaren fins a l’ermita de «la Moreneta» de Castell-
dans per venerar-la en el dia de la seva festa i resar 

Però totes les obres necessiten un manteniment. 
I l’Església Nova del Pont de Suert el necessita d’u-
na manera especial. La cloenda de la Setmana 
cultural va ser el dissabte al matí, amb una visita 
guiada a l’Església Nova; a més de contemplar la 
bellesa del temple, també es va poder veure l’obra 
de sanejament interior, que s’havia acabat el Di-
marts Sant.

el Rosari en el seu honor. La festa va començar el 
matí del diumenge 28, a les 12 del migdia, amb una 
participada ballada de sardanes i la posterior ofre-
na floral a la imatge de la patrona. Tot seguit, el rec-
tor del poble Mn. Luís Aguirre va presidir l’Euca-
ristia, celebrada en un altar col·locat a l’exterior, a 
l’esplanada de l’ermita, on es va traslladar també 
la imatge de la patrona, que fou venerada a l’acabar 
la celebració. Posteriorment, molts grups del poble 
van aprofitar la diada per fer un dinar de germanor.

Exercicis espirituals per a preveres i diaques. 
Seran a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del 
Miracle (Solsona), del 26 al 30 d’agost de 2019, 
acompanyats pel P. Josep Manuel Vallejo, ca-

putxí, i organitzats per la coordinadora de grups 
de revisió de vida de preveres. Oberts a tothom. 
Per a informacions i inscripcions envieu un correu 
a: exercicisalmiracle@gmail.com.
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◗  Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 15,1-2.22-29)

En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ense-
nyaven als germans d’Antioquia que si no es feien cir-
cumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien sal-
var-se. Això portà una desavinença i una discussió tan 
seriosa de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau 
i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per 
tractar d’aquesta qüestió amb els apòstols i els preve-
res. Llavors els apòstols i els preveres, amb tota la co-
munitat reunida, decidiren d’elegir uns delegats i en-
viar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els elegits 
foren Judes, conegut també amb el nom de Bar-Sabàs, 
i Siles, homes que es distingien com a dirigents en la co-
munitat dels germans. Els donaren aquesta carta: «Els 
apòstols i els preveres saluden com a germans els ger-
mans no jueus d’Antioquia, de Síria i de Cilícia. Hem sa-
but que alguns havien vingut d’entre nosaltres sense la 
nostra autorització, us havien pertorbat amb les seves 
opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això 
hem decidit unànimement d’escollir uns representants 
nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres estimats 
Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la 
causa del nostre Senyor, Jesucrist. Els qui us enviem són 
Judes i Siles. Ells us exposaran de paraula això mateix 
que us diem per escrit, i és que l’Esperit Sant i nosaltres 
hem cregut que no us havíem d’imposar cap altra càrre-
ga que aquestes indispensables: que us abstingueu de 
menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i ani-
mals ofegats i de contraure un matrimoni entre pròxims 
parents. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau.»

◗  Salm responsorial (66)
R.  Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots 

els pobles alhora. O bé: Al·leluia.

◗  Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan 
(Ap 21,10-14.22-23)

L’àngel em transportà en l’esperit dalt una muntanya 
gran i alta, i m’ensenyà la ciutat santa de Jerusalem, 
que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria 
de Déu l’envoltava. Resplendia com les pedres més pre-
cioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Te-
nia una muralla gran i alta, amb dotze portes. A les por-
tes hi havia dotze àngels i dotze noms gravats, que 
són els de les dotze tribus d’Israel. Tres de les portes 
miraven a llevant, tres al nord, tres al sud i tres a po-
nent. La muralla reposava sobre un fonament de dot-
ze pedres que duia els noms dels dotze apòstols de 
l’Anyell. No hi vaig veure el santuari del temple, perquè 
el Senyor, Déu de l’univers, amb l’Anyell, és el santua-
ri. La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la 
lluna, perquè la glòria de Déu l’omple de claror i l’A-
nyell li fa llum.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 14,23-29)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Qui 
m’estima farà cas del que jo dic; el meu Pare l’esti-
marà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m’estimen 
no fan cas de les meves paraules, que no són me-
ves, sinó del Pare que m’ha enviat. Us he dit tot això 
mentre era amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit 
Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recor-
dar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Us dei-
xo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la 
que dona el món. Que s’asserenin els vostres cors, no 
us acovardiu! Heu sentit que us deia: Me’n vaig, pe-
rò tornaré. Si m’estimeu, us alegrareu de saber que 
me’n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. 
Us ho dic per endavant perquè cregueu quan ho veu-
reu.»

◗  Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 15,1-2.22-29)

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusie-
ron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncida-
ban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. 
Esto provocó un altercado y una violenta discusión 
con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Berna-
bé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusa-
lén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre 
esta controversia. 
  Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda 
la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para man-
darlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Ju-
das llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes 
entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos es-
ta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos 
saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 
provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado 
de que algunos de aquí, sin encaro nuestro, os han 
alborotado con sus palabras, desconcertando vues-
tros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir 
a algunos y enviároslos con nuestros queridos Berna-
bé y Pablo, hombres que han entregado su vida al 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, 
pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo 
que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, 
no imponeros más cargas que las indispensables: 
que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, 
de sangre, de animales estrangulados y de uniones ile-
gítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salu-
dos». 

◗  Salmo responsorial (66)
R.  Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 

pueblos te alaben. O bien: Aleluya.

◗  Lectura del libro del Apocalipsis 
(Ap 21,10-14.22-23)

El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y ele-
vado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que 
descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria 
de Dios; su resplandor era semejante a una piedra 
muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía 
una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y so-
bre las puertas doce ángeles y nombres grabados que 
son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, 
al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente 
tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce ci-
mientos y sobre ellos los nombres de los doce apósto-
les del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, 
Dios todopoderoso, es su santuario, y también el Cor-
dero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que 
la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lám-
para es el Cordero. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 14,23-29)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me 
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a él y haremos morada en él. El que no me ama 
no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyen-
do no es mía, sino del Padre que me envió. Os he ha-
blado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recor-
dando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz 
os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se 
turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 
decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si amarais, os 
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es 
mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que su-
ceda, para que cuando suceda creáis».

Diumenge VI de Pasqua (C)

Ens apropem ja al final de les 
manifestacions de Jesús als 
seus deixebles. I ara els dei-

xa el que en podríem dir el seu tes-
tament: Hem de seguir el seu ense-
nyament, les seves paraules. Però 
en deixar aquest món Jesús no ens 
deixa orfes perquè els envia el seu 
Esperit que es quedarà sempre 
amb nosaltres. Tot això ha de pro-
duir una gran pau, la seva pau, en 
els deixebles i en nosaltres, mal-
grat les dificultats. Ell se’n va al Pa-
re, però tornarà: Qui m’estima, farà 
cas del que jo dic. El Defensor, l’Es-
perit Sant que el Pare enviarà en 
nom meu, us farà recordar tot el 
que us he dit i us ho farà entendre. 
Un deixo la pau, us dono la meva 
pau. No una pau com la que dona 
el món. I ja anuncia la seva parten-
ça: Me’n vaig però tornaré. Si m’es -
timeu, us alegrareu de saber que 
me’n vaig al Pare.

Ell ha fet la seva obra i ara deixa 
els deixebles encarregats de portar 
la bona Nova de l’Evangeli per tot 
el món, no sense discussions molt 
fortes, com és el cas de la circumci-
sió. Uns que havien baixat de Judea 
ensenyaven als germans d’Antio-
quia que si no es feien circumcidar 
no podien salvar-se. Això porta una 
desavinença i una discussió tan 
seriosa que decidiren que alguns 
cristians d’Antioquia amb Pau i Ber-
nabé pugessin a Jerusalem per 
tractar d’aquesta qüestió amb els 
Apòstols i els preveres. El resultat ja 
sabem quin va ser al final: només 
salva la fe en Jesucrist i per tant no 
cal la circumcisió.

I Jesús entra ara a la Jerusalem 
celestial on culmina tota l’obra de 
la salvació. L’Apocalipsi la descriu 
amb una gran riquesa: La ciutat san-
ta de Jerusalem resplendia com les 
pedres més precioses, com un jas-
pi de transparència cristal·lina. No 
hi vaig veure el santuari perquè el 
Senyor, Déu de l’univers, amb l’A-
nyell és el seu santuari. La nova Je-
rusalem, regal gratuït de Déu, omple 
totalment les aspiracions humanes. 
És la unió de Déu amb tota la hu-
manitat, unió que no es podrà tren-
car mai. D’aquesta Jerusalem par-
ticiparem també tots nosaltres.

Mn. Jaume Pedrós

Ens cal continuar 
l’obra de Crist

COMENTARI


