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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Jornada de formació per a lectors de la Paraula de Déu
teatre de l’Acadèmia Mariana, de 
10 a 12 del matí. Aquesta trobada 
formativa tindrà dues parts i es podrà  
seguir a través de videoconferèn- 
cia amb l’aplicació Zoom. La primera 
part es dedicarà a parlar sobre l’espi- 
ritualitat del ministeri de lector, i anirà 
a càrrec de Mn. Víctor Martínez; i la  
segona serà una estona enfocada de  
cara a qüestions pràctiques, imparti-
da pel Dr. Jacint Cabau.
  Aquesta activitat està oberta a tot-
hom qui vulgui participar, sigui o no  
de l’arxiprestat Seu Vella de la ciutat  
de Lleida o de la resta de la diòcesi.  
Cal apuntar-se i comunicar-ho abans 
del dimarts 23 de novembre per qües- 
tions pràctiques. Ho podeu fer a través  

de la vostra parròquia, indicant el nom- 
bre de persones que vindreu enviant un  

correu electrònic a la següent adreça:  
areadeformacio@bisbatlleida.org

Un informe en positiu
Estimats diocesans:

No tot són lamentacions en les activitats que  
protagonitzen les comunitats cristianes, i ens  
omple de goig comprovar el servei tan am-

pli i intens que fan al llarg de l’any, especialment en  
el període tan dur que tots hem viscut durant la pan- 
dèmia de la Covid-19.

Les entitats sociocaritatives de l’Església catò-
lica que están agrupades en la Xarxa d’ajuda als 
més desfavorits han publicat un INFORME titulat  
Estudi de la realitat social en temps de pandèmia a  
Lleida. És d’obligada lectura per observar la reali-
tat, per analitzar la seva actuació i per intentar mi- 
llorar l’atenció en les diferents activitats que es  
proposen per al futur. Encara que la pretensió de  
l’in forme no és per fer-ne ostentació ni per rebre’n  
elogis pel treball fet, ens omple de satisfacció per- 
què suposa una resposta clara i senzilla a la pregun- 
ta que moltes vegades surt a les nostres conver- 
ses i a les notícies i tertúlies de molts mitjans de  
comunicació: Què fa l’Església davant dels drames  
socials i les tragèdies naturals? La lectura d’a quest  
estudi aporta autèntiques i excel·lents respostes.

L’informe comença amb una breu introducció on 
s’explica la motivació inicial de la seva redacció,  
feta per tècnics en recerca social i comptant amb la  
col·laboració dels membres que formen part de les  
diferents entitats. A continuació descriu la metodo- 

logia emprada i hi afegeix la relació de totes les ins- 
titucions amb la seva activitat específica.

A l’apartat tres —titulat com a «resultats»— 
s’informa del destí de l’aportació econòmica del 
FONS DE SOLIDARITAT creat per la diòcesi per aju-
dar una mica els damnificats per la pandèmia. Hi 
ha una primera constatació referida a les famílies  
i a la població en general: l’alt nivell d’angoixa, te-
mor i ansietat en què han viscut i suportat aquest 
temps els usuaris dels serveis d’aquestes entitats.  
S’esmenten també les grans dificultats de tota 
mena a què s’enfronten —mancances alimentà-
ries, educació dels fills, falta de treball, habitatge  
precari…— i alhora els forts vincles de cooperació  
que s’han establert amb els voluntaris, així com 
les possibles línies de futures actuacions. Es de- 
mana a les entitats unes propostes realistes, ope- 
ratives i adequades a la problemàtica tractada.

Després tracta el tema de la distribució d’aliments,  
en relata el funcionament actual i fa unes propos-
tes a les diferents administracions per facilitar una  
major integració social i un clar reconeixement a  
la seva dignitat personal. Per descomptat, es mos- 
tren agraïts a l’atenció dispensada per les nombro- 
ses comunitats cristianes que es dediquen a aques- 
ta finalitat.

Una altra realitat a què fan referència és la de  
les persones sense llar i la cruesa amb la qual  
viuen molts germans nostres. Es demana que es  
faciliti l’accés a un habitatge digne i que es replan-
tegi l’ús d’espais susceptibles d’allotjament fa- 
miliar. Hi ha una crida a totes les comunitats cris - 
tianes a involucrar-se en solucionar aquest greu 
problema.

També hi trobem un apartat dedicat a les per-
sones amb problemes de salut (toxicomanies, sa- 
lut mental…) i a l’atenció escolar a la infància i jo - 
ventut.

Acaba amb una anàlisi de les dades i unes conclu- 
sions que es converteixen, al mateix temps, en 
unes propostes que ens comprometen a tots i, d’u- 
na manera especial, als cristians i a les nostres co- 
munitats.

Amb el meu afecte i benedicció,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

Des de l’arxiprestat de Seu Vella  
de Lleida ciutat, volen oferir 
una estona de formació per 

als lectors de les nostres comunitats,  
tot resseguint les accions proposa-
des pel Pla Pastoral de la nostra diò - 
cesi. Abans de començar la pandèmia  
es va confeccionar un petit fulletó per  
als lectors, amb l’objectiu de fer forma- 
cions particulars a cada parroquia, 
però la situació sanitària i les restric- 
cions no ho van permetre. Ara aquest  
arxiprestat vol portar a terme una tro- 
bada formativa per a totes les perso-
nes que desenvolupen aquest servei  
i ministeri a les nostres comunitats.
  Aquesta formació tindrà lloc, el 
proper dissabte 27 de novembre al 

mailto:areadeformacio@bisbatlleida.


Pàgina 2 21 de novembre de 2021

CERCA DE VOSOTROS

Un informe  
en positivo

Queridos diocesanos:

No todo es lamento en las actividades que pro-
tagonizan las comunidades cristianas. Nos lle- 
na de alegría comprobar el servicio tan amplio  

e intenso que realizan a lo largo del año y, especial-
mente, en el período tan duro en el que todos hemos  
vivido por la pandemia de la Covid-19.

Las entidades socio-caritativas de la Iglesia cató-
lica que están agrupadas en una Red de ayuda a los  
más desfavorecidos han publicado un INFORME que 
han titulado Estudio de la realidad social en tiempos  
de pandemia en Lleida. Es de obligada lectura para  
observar la realidad, para analizar su actuación y pa-
ra intentar mejorar la atención en las distintas acti-
vidades que se proponen para el futuro. Aunque la 
pretensión del informe no es para alardear ni para  
recibir elogios por lo realizado, llena de satisfacción  
porque supone una respuesta clara y sencilla a esa  
pregunta que muchas veces aparece en nuestras 
conversaciones o también en noticias y tertulias de  
muchos medios de comunicación: ¿Qué hace la Iglesia  
ante los dramas sociales o las tragedias naturales? 
La lectura de este estudio reporta auténticas y exce- 
lentes respuestas.

El referido informe empieza con una breve intro-
ducción en la que se explica la motivación inicial 
para su redacción realizada por técnicos en investi-
gación social y cuenta con la colaboración de los 
miembros que forman parte de las distintas entida-
des. A continuación explica la metodología empleada  
con la relación de todas las instituciones y su espe-
cífica actividad.

Titula el apartado tres como «resultados» tratan-
do de informar sobre el destino de la aportación eco- 
nómica que el FONS DE SOLIDARITAT, creado por la  
diócesis para ayudar un poco a los damnificados por  
la pandemia. Hay una primera constatación referida  
a las familias y población en general haciendo hinca-
pié en el alto nivel de angustia, temor y ansiedad en  
el que han vivido y soportado en este tiempo como  
usuarios de los servicios de estas entidades. Se apun- 
tan las grandes dificultades a las que se enfrentan 
en todos los órdenes (carencias alimentarias, edu-
cación de los hijos, falta de trabajo, vivienda preca-
ria…) y también los fuertes vínculos de cooperación  
que se han establecido con los voluntarios, las po-
sibles líneas de futuras actuaciones pidiendo a las  
entidades que las propuestas fueran realistas, ope- 
rativas y adecuadas a la problemática tratada.

Después trata el tema de la distribución de alimen- 
tos relatando el funcionamiento actual y haciendo 
unas propuestas a las distintas administraciones pa- 
ra facilitar una mayor integración social y un claro re- 
conocimiento a su dignidad personal. Por supuesto 
se muestran agradecidos a la atención dispensada 
en las numerosas comunidades cristianas que se de- 
dican a esta finalidad.

«Personas sin techo» es otra realidad que estu- 
dian y la crudeza con la que viven muchos hermanos  
nuestros. Piden que se facilite el acceso a una vivien- 
da digna y que se replantee el uso de espacios sus- 
ceptibles de acomodo familiar. Hay una llamada para  
todas las comunidades cristianas en el sentido de in- 
volucrarse para solucionar este grave problema.

Personas con problemas de salud (toxicomanías, 
salud mental…) es otro apartado estudiado, así co- 
mo la atención escolar a la infancia y juventud.

Termina con un análisis de los datos y unas conclu- 
siones que se convierten, al mismo tiempo, en unas pro- 
puestas que nos comprometen a todos, de una forma  
especial a los cristianos y a nuestras comunidades.

Con mi afecto y bendición,

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Entitats que treballen amb persones  
sense llar denuncien el laberint  

burocràtic i digital que pateix el col·lectiu

Ampliat el termini de la fase  
diocesana del Sínode dels Bisbes

A rrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida,  
Fundació Jericó, les Llars del Seminari i Sant  
Joan de Déu Terres de Lleida han sortit al car- 

rer, el passat dijous dia 28 d’octubre, a la plaça de  
la Paeria de Lleida per denunciar el laberint burocrà-
tic i digital que pateixen les persones sense llar. Al  
final s’ha llegit el manifest d’enguany. Més d’un cen- 
tenar de persones han participat en la iniciativa entre  
vianants, equip tècnic, amics i amigues, voluntariat i 
les persones que pateixen una situació de mancan- 
ça d’habitatge.

La directora d’Arrels Sant Ignasi, Rosa Majoral, va  
explicar que «la pandèmia ha agreujat l’esquerda  
digital que ja patien les persones sense sostre i per  
aquest motiu, se’ls hi ofereix des de l’entitat un su- 
port per a què puguin accedir a realitzar aquests trà- 
mits online, a banda de l’acompanyament emocio nal  
i afectiu que també necessiten i que massa sovint 
l’Administració no garanteix suficientment».

«Sense sortida? Perduts en un sistema de pro- 
tecció social que no protegeix» era el lema d’aquest  
any que vol posar l’èmfasi en aspectes com els siste- 
mes de cures i de protecció actuals que no estan es- 
sent ni suficients ni adequats per a sostenir les per-
sones més vulnerables. D’aquesta manera es posa  
el focus al laberint d’obstacles en que es troben mol- 
tes persones que viuen dins un sistema de protecció  
que no protegeix. En aquest sentit, des de les enti-
tats s’avisa que no podem obviar l’impacte negatiu  

La diòcesi de Lleida ha ampliat  
la fase diocesana del Síno-
de després de la decisió del 

Consell Ordinari del Sínode dels  
Bisbes de prolongar fins al 15 d’a- 
gost de 2022 el termini de pre-
sentació dels resums de les con- 
sultes per part de les Conferències  
Episcopals.

D’aquesta manera, el termini de  
lliurament dels resums dels mos- 
sens de cada arxiprestat i també  
els dels grups parroquials, comuni- 
tats i serveis, així com els dels qui  

decideixin participar individual-
ment, es podrà fer fins al dia 22 
d’abril. Al voltant d’aquesta data  

que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut amb les 
persones que pateixen més exclusió.

Hi ha 40.000 persones sense llar a Espanya i Ar - 
rels Sant Ignasi ha acollit 886 persones en situació  
de sense llar, de les quals 81 sense sostre i 142 sen- 
se habitatge; xifra que ha augmentat, 40 persones  
més respecte l’any anterior en el mateix moment. Això  
vol dir que hi ha més persones que viuen en institu-
cions o allotjaments temporals (centres d’acollida, al- 
bergs, refugis, presons, hospitals, ...). També estem  
vivint un augment de joves entre 18 i 22 anys en si- 
tuació de carrer, segons les entitats socials partici-
pants d’aquesta campanya.

Les entitats remarquen que el virus ha posat de ma- 
nifest que tothom som vulnerables i ara, més que mai, 
necessitem bastir una societat que passi dels pe- 
tits «jo» a una societat del «nosaltres», que tingui cura  
de totes i tots.

Vídeo de l’acte: https://youtu.be/sP4lE9-CLhE

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Resem per l’Es- 
glésia, perquè rebi de l’Espe- 
rit Sant la gràcia i la força  
per a reformar-se a la llum de  
l’Evangeli» (3 d’a gost).

@Pontifex: «L’Evangeli és la Bona Notí - 
cia i la força que canvia per a millor la nos-
tra vida i el nostre cor. Per això, els de- 
mano que llegeixin cada dia l’Evangeli  
i meditin un petit passatge, perquè pu- 
guin nodrir-se d’aquesta font inesgotable  
de salvació» (4 d’agost).

@Pontifex: «Déu no ve en esdeveniments extra-
ordinaris, sinó que realitza la seva obra en l’apa- 
rent monotonia dels nostres dies, en el ritme a  
vegades fatigós de les activitats, en el petit i in- 
significant que realitzem amb tenacitat i humili - 
tat, tractant de fer la seva voluntat» (10 d’agost).

@Pontifex: «La llei externa no fa viure, perquè 
no canvia el cor. La novetat radical de la vida 
cristia na és la vida segons l’Esperit Sant que ens  
allibera de la llei i al mateix temps la porta a  
compliment en el manament de l’amor»  
(11 d’agost).

tindrà lloc una cerimònia de cloen - 
da de la fase diocesana. Com ca- 
da any, el darrer dissabte de maig,  
la diòcesi de Lleida celebrarà la  
seva Assemblea Diocesana on 
es presentarà l’informe que reculli 
les respostes de tots els partici-
pants.

Des de la Vicaria general s’ha re- 
mès una carta a rectors, arxipres- 
tes i delegats per comunicar l’am- 
pliació del termini i per agrair a tots  
la participació en la fase diocesa-
na del Sínode.
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«És un plaer poder compartir el goig  
que m’envaeix amb totes i tots vosaltres»

Tot allò que anhelava a finals 
dels anys 90 no va ser pos-
sible; els meus plans van en- 

sorrar-se a causa d’una greu ma-
laltia, setmanes abans de la meva  
Professió Religiosa a Nairobi (Kè-
nia). Avui la meva situació, el meu 
escenari, la realitat... han canviat  
i tot és diferent, tot i que, el bon Déu,  
segueix sent el mateix. Aferrada en  
un ambient en el que abunda una  
gran i variada riquesa cultural, com- 
promesa a seguir compartint el mis- 
satge de l’Evangeli, sento que ca-
dascuna de les meves germanes, 
m’acompanyen en aquesta, «la me- 
va comunitat internacional»: el lloc 
on ara realitzo la meva tasca pasto- 
ral en el meu poble i en la meva esti- 
mada parròquia. Quina barreja  
tan entranyable de tradicions, cos-
tums, religions... I quina oportuni-
tat per donar testimoni i poder abra- 
çar-nos musulmans i cristians, com  
a veritables germanes i germans! 

Dono moltes gràcies a Déu, doncs  
aquells dos motius essencials pels  
que vaig escollir la família religiosa  
de les Germanes Missioneres de 
Nostra Senyora d’Àfrica, viure en 
comunitat internacional i apostar i  
treballar pel diàleg interreligiós, se- 
gueixen vius i bategant. Siguem on  
siguem, i independentment de com  
estem, Ell confia en cadascuna i ca- 
dascú de nosaltres, doncs tot allò 
que ha creat, és terra de missió. 

El diumenge 24 d’octubre, pro- 
clamant la meva Promesa Religio-
sa, em vaig comprometre a la vida  
activa quan la salut m’ho permeti i,  
també i per sempre, a estar en co- 
munió amb cadascuna de les me- 
ves germanes, sent una més d’e-
lles. Àfrica, avui, està present en  
molts racons del món i, per aquest  
motiu vaig abandonar-me al Senyor,  
per a servir a totes i tots aquells pels  
qui Jesús va sentir una gran predi-

La religiosa Càrol García ens explica com va viure la Professió Religiosa 
que va tindre lloc el passat 24 d’octubre a Almacelles

lecció. Vaig entregar-me, principal-
ment, a les necessitats que m’en-
volten. Cada dia que passa és una 
preuada oportunitat per aprendre  
i sentir coses noves i, és així, com  
he comprès el do tan gran de la pre- 
gària i tot el que aquesta pot fer 
possible mitjançant l’Esperit del 
Senyor, especialment en els meus  
moments d’extrema feblesa. Ha es- 
tat així com he concebut allò que 
tant ignorava: el significat d’aque-
lles persones consagrades que úni- 
cament pregant, en silenci i allunya-
des del món, sostenen el Regne de  
Déu i a la Mare Església. Per aquest  
motiu, sempre m’he sentit Germa-
na Blanca: en els moments que em  
puc permetre alguna activitat, però  
potser encara més, quan forçosa-
ment em trobo lluitant en el llit de 
l’hospital, reposant a la meva llar o  
en la meva cadira.

És el mateix Esperit que acompa- 
nyà Jesús tota la seva vida, el que 
m’ha empès per estar en profunda 
sintonia amb el seu Pare. En les si- 

tuacions en les que m’he sentit més  
vulnerable i només la presència de  
Déu m’asserenava i donava sentit 
a tot el que visc, ha estat quan ha 
vingut a trobar-me per revelar-me 
que és així com em desitja: unida  
a Ell a través de l’Eucaristia i en ple- 
na comunió amb la missió i amb les  
meves germanes. 

Em queda molt per aprendre i  
què atenta he de continuar per anar  
comprenent tot allò al que el Senyor  
em crida! Si no estic disposada a  
viure en contínua comunió amb Ell,  
com podria donar-me als altres, 
per molt bona voluntat que tingui? 
Seria absurd, doncs no soc capaç 
de fer res, sense tenir el Fill de Déu  
com a centre de tot! 

El nostre fundador, Charles Lavi-
gerie, un home amb caràcter i d’u- 
na fe ferma i arrelada, deia sovint:  
«Sigueu apòstols, res més que apòs- 
tols». Prego, sigui la vocació que si- 
gui a la que ens hem sentit cridades  
i cridats, que sapiguem ser verita-
bles deixebles seus!

  

22.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Dn 1,1-6.8-20 / Sl: Dn 3 / Lc 21,1-4].  
Santa Cecília (o Cília), vg. i mr. romana  
(s. III), patrona de la música (cantaires, 
músics i instrumentistes); sants File- 
mó i Àpia, esposos, deixebles de Pau.

23.  Dimarts [Dn 2,31-45 / Sl: Dn  
3 / Lc 21,5-11]. Sant Climent I, papa  
(romà, 88-97) i mr.; sant Columbà 
(†615), abat a França i Itàlia, d’origen  

irlandès; santa Lucrècia, vg. i mr.; beat  
Miquel-Agustí Pro, prev. jesuïta i mr.

24.  Dimecres [Dn 5,1-6.13-14. 
16-17.23-28 / Sl: Dn 3 / Lc 21,12-19].  
Sant Andreu Dung-Lac, prev., i com- 
panys, mrs., a Tonquín (Vietnam, s. XVIII- 
XIX); sant Crisògon, mr. (s. III); santa Fer- 
mina, vg. i mr.

25.  Dijous [Dn 6,12-28 / Sl: Dn 
3 / Lc 21,20-28]. Santa Caterina, vg. 

i mr. d’Alexandria, titular del mones- 
tir del Sinaí (s. IX), patrona dels filò-
sofs.

26.  Divendres [Dn 7,2-14 / Sl: 
Dn 3 / Lc 21,29-33]. Sant Silvestre 
(†1267), abat, fund. branca benedic-
tina; sant Lleonard de Porto Maurizio, 
prev. franciscà.

27.  Dissabte [Dn 7,15-27 / Sl: Dn 
3 / Lc 21,34-36]. Mare de Déu de la  

Medalla Miraculosa (1830); beat Ra-
mon Llull, mr. terciari franciscà, de Ma- 
llorca (1232-1316).

28.  Diumenge vinent, I d’Advent 
(lit. hores: 1a setm.) [Jr 33,14-16 / Sl 
24 / 1Te 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-
36]. Sant Ruf, mr.; sant Mansuet, bis- 
be i mr.; sant Jaume de Marchia, prev.  
franciscà; santa Caterina Labouré, vg.  
paüla.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

EL POSTHUMANISME 
COM A HORITZÓ (III)

Animalització
de l’home

La presa en consideració de les ideo-
logies filosòfiques que subjauen al  
posthumanisme permeten entreveu- 

re que, més enllà del caràcter fantasiós de  
la ideologia posthumanista, s’hi amaga  
una concepció de l’ésser humà millorat per  
la tècnica. 

El relat dels transhumanistes és clar: 
L’humanisme ha estat superat. Després  
de Copèrnic (la terra ha deixat de ser el cen- 
tre del cosmos), després de Charles Darwin  
(l’ascendència animal de l’home), des-
prés de Sigmund Freud (l’home està de-
terminat per l’inconscient), advé la idea, 
expressada per Peter Sloterdijk que la se- 
paració entre l’humà i el no humà és fluïda  
i relativa. Segons J. M. Besnier, les discon - 
tinuïtats metafísiques són reemplaçades  
per continuïtats postmetafísiques. 

El posthumanisme se sosté sobre tres 
grans desplaçaments tècnics i antro- 
pològics: l’animalització de l’home, la hu-
manització de l’animal i la mecanització 
d’allò vivent. Segons els posthumanistes,  
allò que caracteritza l’ésser humà és el 
canvi. L’ésser humà apareix com un ésser  
transitori, com una crisàlide que espera 
revestir-se de la seva forma definitiva. La 
fatiga de si mateix (la fatigue d’ètre soi, 
com diuen els transhumanistes france-
sos) domina el pensament posthumanis-
ta i, a la vegada, expressa la voluntat de 
transcendir-se a si mateix. 

El subjecte metafísic permanent s’es-
vaeix i l’home queda concebut com una 
naturalesa mal·leable, com un ésser per  
fabricar, com l’objecte de la seva matei - 
xa elaboració. Entès així, el cos, el temps,  
l’espai i la relació amb l’altre no definei-
xen més els contorns substancials de 
l’ésser humà. Tot pot canviar, tant l’home  
com la dona; tot pot ser diferent de com ha 
estat, perquè no hi ha res que romangui,  
cap estructura subjacent eterna. 

Dr. Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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◗  Lectura de la profecia de Daniel  
(Dn 7,13-14)

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure 
venir enmig dels núvols del cel com un Fill 
d’home, s’acostà al vell venerable, el pre-
sentaren davant d’ell i li fou donada la so-
birania, la glòria i la reialesa, i tots els po-
bles, tribus i llengües li faran homenatge.  
La seva sobirania és eterna, no passarà mai,  
la seva reialesa no decaurà.

◗  Salm responsorial (92)

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat.

El Senyor és rei, va vestit de majestat. / 
El Senyor va vestit i cenyit de poder. R.

Manté ferm tot el món, incommovible. / 
El vostre soli es manté des del principi, / 
vós sou des de sempre. R.

El vostre pacte és irrevocable; / la sante-
dat, Senyor, escau a casa vostra / al llarg de  
tots els temps. R.

◗  Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan  
(Ap 1,5-8)

Jesucrist és el testimoni fidel, el primer res- 
suscitat d’entre els morts, el sobirà dels 
reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alli- 
berat dels nostres pecats amb la seva sang  
per fer de nosaltres una casa reial, uns sa-
cerdots dedicats a Déu, el seu Pare; que li 
sigui donada la glòria i el poder pels segles 
dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els nú- 
vols, i tothom el veurà amb els propis ulls, 
fins aquells que el van traspassar, i totes  
les famílies de la terra es lamentaran per  
ell. Sí, amén. Jo soc l’Alfa, la primera lle-
tra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darre-
ra, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i  
el qui ha de venir, el Déu de l’univers.

◗  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Joan (Jn 18,33b-37)

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets 
tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt 
de vós això que em pregunteu, o són d’al-
tres els qui us ho han dit de mi?» Respon-
gué Pilat: «Jo, no soc pas jueu. És el teu po- 
ble i els mateixos grans sacerdots els qui 
t’han entregat a les meves mans. He de sa- 
ber què has fet.» Jesús respongué: «La me- 
va reialesa no és cosa d’aquest món. Si 
fos d’aquest món, els meus homes haurien  
lluitat perquè jo no fos entregat als jueus.  
I és que la meva reialesa no és d’a quí.» Pi- 
lat digué: «Per tant, vols dir que ets rei.» Je- 
sús contestà: «Teniu raó: jo soc rei. La me- 
va missió és la de ser un testimoni de la  
veritat; per això he nascut i per això he vin- 
gut al món: tots els qui són de la veritat es- 
colten la meva veu.»

◗  Lectura de la profecía de Daniel  
(Dan 7,13-14)

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi 
venir una especie de hijo de hombre entre 
las nubes del cielo. Avanzó hacia el ancia- 
no y llegó hasta su presencia. A él se le dio  
poder, honor y reino. Y todos los pueblos,  
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder  
es un poder eterno, no cesará. Su reino no  
acabará. 

◗  Salmo responsorial (92)

R. El Señor reina, vestido de majestad. 

El Señor reina, vestido de majestad; / el Se- 
ñor, vestido y ceñido de poder. R. 

Así está firme el orbe y no vacila. / Tu trono  
está firme desde siempre, / y tú eres eter- 
no. R. 

Tus mandatos son fieles y seguros; / la san- 
tidad es el adorno de tu casa, / Señor, por  
días sin término. R. 

◗  Lectura del libro del Apocalipsis  
(Ap 1,5-8)

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito  
de entre los muertos, el príncipe de los re- 
yes de la tierra. Al que nos ama, y nos ha li- 
brado de nuestros pecados con su sangre,  
y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios,  
su padre. A él la gloria y el poder por los si- 
glos de los siglos. Amén. 
  Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo  
verá, también los que lo traspasaron. Por él 
se lamentarán todos los pueblos de la tie- 
rra. Sí, amén. 
  Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Ome- 
ga, el que es, el que era y ha de venir, el todo- 
poderoso». 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Juan (Jn 18,33b-37)

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres  
tú el rey de los judíos?». 
  Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 
  Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu 
gente y los sumos sacerdotes te han en-
tregado a mí; ¿qué has hecho?». 
  Jesús le contestó: «Mi reino no es de es-
te mundo. Si mi reino fuera de este mundo,  
mi guarida habría luchado para que no ca-
yera en manos de los judíos. Pero mi reino  
no es de aquí». 
  Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 
  Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido y para esto he veni- 
do al mundo: para dar testimonio de la ver- 
dad. Todo el que es de la verdad escucha  
mi voz». 

Jesucrist, Rei de tot el món (B)

La paraula rei en l’imaginari popular s’acostu-
ma a associar amb poder, amb diners, amb 
imposició... Crist, al qual avui proclamem 

Rei de tot el món, és un rei així? Evident que no.  
Jesús deixa clares dues coses: primera, Ell és rei:  
Teniu raó, jo soc rei. Segona afirmació: La meva  
reialesa no és cosa d’aquest món. Si fos d’a
quest món, els meus homes haurien lluitat per
què jo no fos entregat als jueus. I és que la meva 
reialesa no és d’aquí. En quin sentit, doncs, és  
rei?: La meva missió és la de ser un testimoni  
de la veritat; per això he vingut al món: tots els qui  
són de la veritat escolten la meva veu. Jesús ens  
ha vingut a revelar, a comunicar, a mostrar la ve-
ritat sobre Déu. La seva sobirania no es pot des-
criure en termes de sobirania humana. La veritat 
no és una teoria sinó que s’identifica amb ell ma-
teix. Ell no té veritables súbdits, sinó deixebles 
que escolten la seva veu i la segueixen perquè 
veuen en ella la veritat. Els qui estan a favor de 
la veritat, els qui la cerquen poden entendre en 
quin sentit és rei. La primera lectura ens parla 
de l’hora final, del judici definitiu. I ens diu que el 
Fill de l’home rep una sobirania eterna un regne 
que no passarà mai. No és un regne temporal o 
terrenal, sinó transcendent, universal. 

També la segona lectura ens parla d’aquest 
regne: El primer ressuscitat d’entre els morts, el  
sobirà dels reis de la terra, Crist ha fet de nosal
tres una casa reial, uns sacerdots dedicats al seu  
Pare: que li sigui donada la glòria i el poder pels 
segles dels segles. És el que celebrem avui. Ell és  
rei perquè ens estima i ens ha alliberat dels nos- 
tres pecats amb la seva sang.

En paraules del prefaci d’avui el seu regne és  
de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de jus- 
tícia, d’amor i de pau. Participar del seu regne, llui- 
tar pel seu regne vol dir treballar per la justícia, la lli- 
bertat, la pau, l’amor, la felicitat per a tothom. Vol  
dir saber que només ell és la Veritat. Res a veure  
amb els reis i poderosos d’aquest món.

Mn. Jaume Pedrós

«La meva reialesa 
no és cosa  

d’aquest món»

COMENTARI


