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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

El proper diumenge, Corpus
Benvolguts diocesans:

T inc per costum recordar algun 
aspecte de la Solemnitat del 
Corpus i convidar a tothom a 

la participació en els actes que s’or-
ganitzen. Em sembla que cada any 
he escrit una glossa al respecte. La 
del present té una singularitat cone-
guda per molts de vosaltres: la su-
pressió de la processó del Santíssim  
que, després de la Missa vespertina  
a la Catedral Nova, recorria els nos-
tres carrers, o en el mateix sentit cir- 
cumdava la Seu Vella amb la seva im-
pressionant vista sobre tota la ciutat. 
Se celebrava en anys alterns a ca- 
da un d’aquests llocs des de la dèca- 
da del setanta del segle passat. En 
ambdós llocs la dignitat era màxima i  
la col·laboració de diferents associa-
cions ciutadanes molt apreciada i 
agraïda.

No fan falta moltes explicacions 
per justificar la decisió presa. Es fuig 
sempre de l’aglomeració de perso- 
nes que assisteixen a una celebració  
o que presencien un espectacle a l’ai- 
re lliure. Les autoritats sanitàries de 
tots els països recomanen una dis-
tància mínima entre persones reuni-
des respectant l’aforament permès 
del local en qüestió. Es busca evitar  
contagiar o ser contagiat perquè hi 
ha moltes possibilitats que això pas-
si a causa de l’alè, de la saliva o del 

contacte físic de les mans entre per-
sones properes. En això coincideixen  
tots els investigadors i l’aplicació de 
les mesures de seguretat pertinents 
són similars en tots els països. Ens 
trobem ara en el període, per fases, 
de l’alleujament o disminució de les 
exigències sanitàries. 

A la festa del Corpus, de tantes 
ressonàncies cultuals i culturals, 
s’ha decidit mantenir la celebració de  
l’Eucaristia, amb la seva posterior 
processó, a l’interior de la catedral 
i suprimir la processó pels carrers i  
places. Es tracta d’una recomana- 
ció de la Conferència Episcopal Es-
panyola que es farà efectiva en to- 
tes les diòcesis. La mateixa qüestió  
es va plantejar en la reunió de la Tar - 
raconense del passat mes de maig 
acceptant el consell general amb 
l’obligació de complir amb les nor-
mes sanitàries imposades per a tot-
hom.

Repeteixo el mateix que heu escol-
tat en gran quantitat d’ocasions res-
pecte a l’Eucaristia i que resumeix  
molt breument el papa sant Pau VI 
en la seva encíclica Mysterium fidei: 
«Perquè si la sagrada litúrgia ocupa  
el primer lloc en la vida de l’Església, 
el Misteri Eucarístic és com el cor i el  
centre de la sagrada litúrgia…». I així 
ha actuat el poble cristià al llarg dels  
segles solemnitzant una festa como 
la del Corpus, creant un clima ade-

quat amb la preparació i celebració 
de la primera comunió entre els in-
fants de les nostres famílies, ressal-
tant l’adoració en tots els moments 
del dia. La característica essencial 
de tot cristià és l’amor a Crist en 
l’Eucaristia i el que el distingeix és 
l’apreci i màxima valoració al Sagra-
ment. D’aquí ve l’aliment i la fortale-
sa per desenvolupar una vida frater-
na, una acceptació incondicional del 
semblant i un servei absolut davant 
dels qui tenen necessitat de la nos-
tra ajuda i dedicació.

De l’Eucaristia neix l’amor al ger-
mà. No és una casualitat que se ce- 
lebri també en aquest dia la festa de 

CÀRITAS. La síntesi que ens fa el Se-
nyor a l’evangeli i que vam aprendre 
des de petits és la doble dimensió  
de l’amor, a Déu i al proïsme. No s’en- 
tén bé l’un sense l’altre. Els equips 
parroquials i diocesans de Càritas  
viuen amb intensitat i alegria aques-
ta jornada i desitgen animar a què to- 
tes les comunitats cristianes facin 
visible aquesta impressionant reali-
tat. Ho han demostrat de sobres en  
aquests mesos en la seva lluita con-
tra la pandèmia del coronavirus.

Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

La Missa de Corpus de la Catedral per Lleida Televisió

La Catedral de Lleida acollirà el diumenge 14 
de juny la tradicional Missa amb motiu de la 
festivitat del Corpus Christi. La Missa serà a  

les 18 hores i serà emesa per Lleida Televisió perquè  
els fidels que no puguin acudir al temple la puguin  
seguir per televisió. Després de l’Eucaristia es fa- 
rà una processó per l’interior de la Catedral. A con- 
tinuació, el bisbe Salvador sortirà amb la custòdia a  
la porta principal de la Catedral per beneir la ciutat.

La crisi sanitària obliga a suspendre la tradi-
cional processó per l’Eix Comercial. A causa de la  

situació d’alarma sanitària l’accés a la Catedral 
estarà restringit segons estableixin les autoritats 
sanitàries. Així, l’únic accés al temple serà pel car- 
rer Almodí Vell. 

A més, l’aforament estarà limitat i un grup de 
voluntaris ajudarà als fidels a col·locar-se als  
seients. 

Enguany la tradicional col·lecta de Càritas es fa- 
rà mitjançant guardioles electròniques situades en  
diversos punts de la Catedral. També es podran fer  
a través del Bizum.
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CERCA DE VOSOTROS

El próximo domingo, 
el Corpus

Queridos diocesanos:

Tengo por costumbre recordar algún aspecto 
de la Solemnidad del Corpus e invitar a todos  
a la participación en los actos que se organi- 

zan. Me parece que cada año he escrito una glosa 
al respecto. La del presente tiene una singularidad 
cono cida por muchos de vosotros: la supresión de 
la procesión del Santísimo que, después de la Misa 
vespertina en la Catedral Nova, recorría nuestras ca-
lles, o en el mismo sentido circundaba la Seu Vella  
con su impresionante vista sobre toda la ciudad. Se 
cele braba en años alternos en cada uno de estos lu-
gares desde la década de los setenta del siglo pasa-
do. En ambos sitios la dignidad era máxima y la cola-
boración de distintas asociaciones ciudadanas muy 
apreciada y agradecida.

No hacen falta muchas explicaciones para justifi-
car la decisión tomada. Se huye siempre de la aglo-
meración de personas que asisten a una celebración  
o que presencian un espectáculo al aire libre. Las au-
toridades sanitarias de todos los países recomiendan  
una distancia mínima entre personas reunidas respe-
tando el aforo permitido del local en cuestión. Se bus- 
ca evitar contagiar o ser contagiado porque hay mu-
chas posibilidades que ello ocurra debido al aliento,  
a la saliva o al contacto físico de las manos entre per-
sonas cercanas. En esto coinciden todos los inves-
tigadores y la aplicación de las medidas de seguri-
dad pertinentes son similares en todos los países. 
Nos encontramos ahora en el período, por fases, del  
alivio o disminución de las exigencias sanitarias. 

En la fiesta del Corpus, de tantas resonancias cul-
tuales y culturales, se ha decidido mantener la cele-
bración de la Eucaristía, con su posterior procesión, 
en el interior de la catedral y suprimir la procesión por  
las calles y plazas. Se trata de una recomendación 
de la Conferencia Episcopal Española que se hará 
efectiva en todas las diócesis. La misma cuestión se 
planteó en la reunión de la Tarraconense del pasado 
mes de mayo aceptando el consejo general con la 
obligación de cumplir con las normas sanitarias im-
puestas para todos.

Repito lo mismo que habéis oído en gran cantidad 
de ocasiones respecto a la Eucaristía y que resume 
con mucha brevedad el papa san Pablo VI en su en-
cíclica Mysterium fidei: «Porque si la sagrada liturgia 
ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia, el Mis-
terio Eucarístico es como el corazón y el centro de la 
sagrada liturgia…». Y así ha actuado el pueblo cris-
tiano a lo largo de los siglos solemnizando una fiesta 
como la del Corpus, creando un clima adecuado con 
la preparación y celebración de la primera comunión 
entre los niños de nuestras familias, resaltando la 
adoración en todos los momentos del día. La carac-
terística esencial de todo cristiano es el amor a Cris-
to en la Eucaristía y lo que lo distingue es el aprecio 
y máxima valoración al Sacramento. De ahí viene el 
alimento y la fortaleza para desarrollar una vida fra- 
terna, una aceptación incondicional del semejante y 
un servicio absoluto ante quienes tienen necesidad de  
nuestra ayuda y dedicación.

De la Eucaristía nace el amor al hermano. No es una  
casualidad que se celebre también en este día la fies- 
ta de CÁRITAS. La síntesis que nos hace el Señor en 
el evangelio y que aprendimos desde niños es la doble 
dimensión del amor, a Dios y al prójimo. No se entien- 
de bien uno sin el otro. Los equipos parroquiales y 
diocesano de Cáritas viven con intensidad y alegría es-
ta jornada y desean animar a que todas las comunida-
des cristianas hagan visible esta impresionante rea-
lidad. Lo han demostrado de sobra en estos meses  
en su lucha contra la pandemia del coronavirus.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Josep Maria Abella pren possessió 
de la diòcesi de Fukuoka al Japó

L’ermita de Grenyana està d’aniversari

E l lleidatà i religiós claretià  
Josep Maria Abella va pren- 
dre possessió de la seva 

nova diòcesi de Fukoaka, al Japó.  
Ho va fer en una Eucaristia cele-
brada a la catedral catòlica de 
Nostra Senyora de la Victòria sen- 
se cap solemnitat i amb les res-
triccions que també al Japó ha im- 
posat la Covid-19, a l’espera de 
que quan passi la pandèmia pu-
gui celebrar-se una Missa solem-
ne amb l’assistència dels fidels  
catòlics d’aquella diòcesi japone- 
sa. Només hi van participar una 
quinzena de preveres i una dotze- 
na de fidels, tots ells amb masca- 
reta i respectant les distàncies.

El religiós lleidatà, que ha servit  
la diòcesi d’Osaka també al Japó,  
com a bisbe auxiliar des de juny de  
2018, va ser nomenat el passat 
14 d’abril pel papa Francesc nou 

E l dijous 19 de maig de 1955,  
festa de l’Ascensió, ales-
hores festa laboral, arribà 

a l’ermita de Grenyana la nova 
imatge de la marededéu. La talla 
de fusta de noguer, obra de l’es- 
cultor lleidatà Jaume Gort, va sor-
tir en romeria des de l’església  
de Sant Joan de Lleida, creuà el 
riu i s’enfilà cap al camí de Gre-
nyana. Nombrosos veïns i veïnes  
de la partida van participar en 
els diferents relleus que duien la  
peanya en aquella diada maria-
na.

Això és història, petita història  
d’un indret de l’horta de Lleida i 
aquest any un grup de fidels de 

l’ermita ho van voler recordar el 
passat 24 de maig. Va ser una jor- 

nada que va tenir com a actes 
programats, les portes obertes i  
la missa a l’ermita. Ja a primera 
hora del matí alguns caminants, 
així com un grup de persones 
amb arrels a la partida, van recór- 
rer a peu el trajecte des de Lleida  
fins a l’ermita. A les 11 del matí  
la missa dominical i d’aniversari. 
Una celebració viscuda per tots 
els participants, només una tren-
tena, a causa de l’accés restringit  
en trobar-nos en fase 1 del con-
finament per la pandèmia de la 
Covid-19. Durant tota la diada les  
portes de l’ermita van restar ober- 
tes i el degoteig de visitants va ser  
constant.

bisbe de la diòcesi de Fukuoka, a 
la illa de Kyushu. El bisbe Abella  
va néixer a Lleida el 3 de novem-
bre 1949. Fill del carrer la Palma,  
de petit va ser escolanet de l’an- 
tiga església de Sant Pau dels re- 
ligiosos claretians, ordre en la que  
posteriorment ingressaria. Havent  
estat destinat com a missioner al  
Japó, va exercir com a màxim res- 

ponsable mundial dels Missio-
ners Claretians durant 12 anys i 
del 2003 al 2015, va ser Superior  
general de la Congregació de Mis-
sioners Fills de l’Immaculat Cor  
de Maria. El 2015 tornà al Japó,  
on era rector de la Catedral d’Osa - 
ka i, posteriorment, bisbe auxiliar  
al costat de l’arquebisbe d’aquella  
diòcesi japonesa.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Jesús va pren- 
dre els nostres pecats da- 
munt seu, fins al punt de 
fer- se pecat. No és fàcil  
comprendre això, mai no  

ho comprendrem del tot. Només podem  
contemplar, resar i agrair» (2 d’abril).

@Pontifex: «“Si romaneu en la meva pa- 
raula sereu veritablement els meus dei- 
xebles” (Jn 8,31). El deixeble és un ho- 
me lliure, perquè roman en el Senyor.  
Romandre en el Senyor significa deixar- 
se guiar per l’Esperit Sant» (2 d’abril).

@Pontifex: «Què vol dir “cor pur”? El cor  
purificat és el resultat d’un procés que 

implica alliberament i renún-
cia. El pur de cor no neix així, 
sinó que ha viscut una simpli- 
ficació interior aprenent a re- 
butjar el mal dins seu» (2 d’a-
bril).

@Pontifex: «En aquests mo-
ments de dolor, la gent fa mol-
tes coses bones; però també  
sorgeixen idees per aprofitar  
el moment en benefici propi, per  
obtenir guanys. Preguem junts 
perquè el Senyor ens doni a 
tots una consciència rec-
ta, transparent» (5 
d’abril).
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8.  Dilluns (lit. hores: de la solemni- 
tat) [1R 17,1-6 / Sl 120 / Mt 5,1-12].  
Tortosa:  Dedicació de la Catedral. 
Sant Guillem, bisbe de York; santa  
Cal ·líope, mr.; beat Jaume Berthieu, 
mr.

9.  Dimarts [1R 17,7-16 / Sl 4 /  
Mt 5,13-16]. Sant Efrem (306-373), 
diaca siríac i dr. de l’Església; sant Ma- 
rí, ermità; sants Prim i Felicià, mrs.; san- 

ta Pelàgia o Pellaia, vg. i mr.; sant Jo-
sep d’Anchieta, prev. jesuïta; beata 
Anna M. Taigi, mare de família.

10.  Dimecres [1R 18,20-39 / Sl 
15 / Mt 5,17-19]. Sant Maurici, abat; 
sant Asteri, bisbe.

11.  Dijous [Fets 11,21b-26;13,1-
3 / Sl 97 / Mt 5,20-26]. Sant Berna- 
bé, apòstol, company de Pau, nat a Xi- 
pre, on morí; sant Lleó III, papa (795-

816); santa Adelaida o Alícia, vg. cis-
tercenca.

12.  Divendres [1R 19,9a.11-16 /  
Sl 26 / Mt 5,27-32]. Tortosa:  Santa 
M. Rosa Molas i Vallbé (1815-1876),  
religiosa de Reus, fundadora de les 
Gnes. MdD de la Consolació, a Torto-
sa (CMC, 1858); sant Joan de Saha-
gún, prev. agustí; beata Iolanda (o Vio - 
lant), rel. franciscana.

13.  Dissabte [1R 19,19-21 / Sl  
15 / Mt 5,33-37]. Sant Antoni de Pàdua  
(†1231), prev. franciscà i dr. de l’Esglé- 
sia, nat a Lisboa, patró del ram de la 
construcció; sant Fandila, prev.

14.  Diumenge vinent, Santíssim 
Cos i Sang de Crist (lit. hores: de la so- 
lemnitat) [Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147 /  
1Co 10,16-17 / Jo 6,51-58]. Sant Eliseu,  
profeta (s. IX aC); santa Digna, vg. i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Domesticar  
la vida, objectiu 
del transhuma- 

nisme (III)

S i hom s’endinsa en el ter- 
reny del biodret compa-
rat, observa que, en virtut  

de les tradicions culturals i re-
ligioses de cada àrea del món, 
s’articula un o altre ordenament  
jurídic. Això ja és una realitat 
en matèria de manipulació ge-
nètica i embriològica. A mesu-
ra que les idees transhumanis- 
tes agafin volada, hi haurà llocs 
del món on es permetran legal-
ment certes millores físiques, 
mentals i emocionals, mentre 
que en altres nacions es prohi-
biran. 

El debat no rau, solament, en 
dilucidar si l’ésser humà pot o 
no ser millorat biotecnològica-
ment, sinó qui tindrà accés a 
aquest tipus de millores i, en se- 
gon lloc, si aquesta pràctica de 
millorament ha de tenir algun lí-
mit i, en el cas que n’hagi de te-
nir algun, quin és. 

La història mostra que l’ésser 
humà no es resisteix a l’atracció  
del que és nou, a la fascinació  
de la novetat. El novum, per de-
finició, és fascinant, encara que 
només sigui perquè trenca la 
rutina i la repetició dels llocs 
comuns. El filòsof tomista hete-
rodox, Jacques Maritain (1882- 
1973), es referia a la novolatria  
com un mal de l’època contempo- 
rània: el culte cap allò nou pel sol  
fet de ser nou, ja sigui una ideo-
logia o una moda estètica.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONSLa represa de la missa dominical

Reunió del Consell Presbiteral  
a la Casa de l’Església

Les parròquies de la diòcesi de  
Lleida van tornar el 24 de maig  
a la missa dominical després 

de dos mesos de confinament i mis- 
ses sense fidels. Totes les parrò- 
quies del nostre Bisbat s’han adaptat  
a les mesures que han establert les  
autoritats sanitàries. Així, a l’UPA Pilar- 
Magdalena va celebrar missa a la 
parròquia del Pilar. Un equip de vo- 
luntaris van rebre els feligresos a l’en- 
trada de l’església indicant els llocs  
prèviament marcats on podien seure,  
respectant així les distàncies de pre- 
venció. A la parròquia de Sant Ignasi,  
també un grup de voluntaris va acollir  
als assistents i els va oferir gel hidro- 
 alcohòlic per a la neteja de mans i mas- 
careta en cas de no portar-ne. Diver-
ses parròquies han creat equips de  
voluntaris, com és el cas de les parrò- 
quies del barri de Cappont, que coor-
dinen l’entrada i la sortida de fidels. 

La Casa de l’Església-Acadèmia 
Mariana va acollir, el dimecres 
20 de maig, la reunió del Con-

sell Presbiteral presidida pel bisbe 
Salvador. Els participants van es-

tudiar la situació de les parròquies 
en aquest moment tan complicat a 
causa de la crisi sanitària. A la vega- 
da, es va analitzar com es produirà  
la desescalada en les fases 2 i 3. A la  

reunió també es va analitzar un es-
borrany del Pla Pastoral després 
d’un any rebent les aportacions de 
les parròquies, moviments i col·lec-
tius diocesans. A principis del curs 
vinent està previst que es presenti  
el nou Pla Pastoral. També es va in-
formar sobre la situació dels fons 
de solidaritat del Bisbat per lluitar 
contra els efectes de la Covid-19.  
A més, es va comunicar la supressió  
de les aportacions de les parròquies  
al Bisbat durant aquest període d’a- 
larma.

Tot i que les celebracions van ser 
presencials per primera vegada en  
dos mesos, algunes parròquies no 
han deixat l’aposta per les noves tec- 
nologies que han fet durant el temps  
de confinament. Així, l’UPA Pilar-Mag- 
dalena va transmetre per primera 

vegada la missa en directe, mitjan-
çant la pàgina a Facebook que té la  
Unitat Pastoral. També van emetre 
les misses per aquesta xarxa social  
des de la parròquia d’Aitona, d’Alguai - 
re-Almenar i la Vall d’Àger i Ós de Ba- 
laguer.

  

Nomenament

Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de 
Lleida, ha signat el següent nomena-
ment:

  Mn. Sibangbeu Robert Louan Gogbeu Sinin, 
nomenat rector de la parròquia de Santa Maria de  
Butsènit de Lleida, amb data 24.05.20.
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◗  Lectura del libro del Éxodo  
(Éx 34,4b-6.8-9)

En aquellos días, Moisés madrugó y su-
bió a la montaña del Sinaí, como le había  
mandado el Señor, llevando en la mano  
las dos tablas de piedra. 
  El Señor bajó en la nube y se quedó 
con él allí, y Moisés pronunció el nombre  
del Señor. El Señor pasó ante él procla-
mando: «Señor, Señor, Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia y lealtad». 
  Moisés al momento se inclinó y se pos- 
tró en tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu  
favor, que mi Señor vaya con nosotros, 
aunque es un pueblo de dura cerviz; 
perdona nuestras culpas y pecados y tó- 
manos como heredad tuya».

◗  Salmo responsorial (Dan 3)

R. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos! 

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros pa- 
dres. R.

Bendito tu nombre, santo y glorioso. R.

Bendito eres en el templo de tu santa  
gloria. R.

Bendito eres sobre el trono de tu reino. R.

Bendito eres tú, que sentado sobre que- 
rubines / sondeas los abismos. R.

Bendito eres en la bóveda del cielo. R.

◗  Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios  
(2Cor 13,11-13)

Hermanos, alegraos, trabajad por vues-
tra perfección, animaos; tened un mismo  
sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor 
y de la paz estará con vosotros. Saludaos  
mutuamente con el beso santo. Os salu- 
dan todos los santos. La gracia del Se-
ñor Jesucristo, el amor de Dios y la co-
munión del Espíritu Santo estén siempre  
con todos vosotros.

◗  Lectura del santo Evangelio  
según san Juan (Jn 3,16-18)

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a  
su Unigénito, para que todo el que cree en  
él no perezca, sino que tenga vida eterna.  
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo  
para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en  
él no será juzgado; el que no cree ya es- 
tá juzgado, porque no ha creído en el nom- 
bre del Unigénito de Dios.

La Santíssima Trinitat (A)

A lgú potser esperaria trobar en els textos  
d’aquest diumenge alguna «explicació» 
sobre el misteri de la Santíssima Trinitat,  

la festa d’avui. Però precisament els textos ens  
orienten vers el seu autèntic sentit: No tant pe- 
netrar en les profunditats del misteri trinitari  
com donar-nos a conèixer com és el nostre Déu.  
Certament la segona lectura acaba dient: La 
gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i  
el do de l’Esperit Sant siguin amb tots vosal-
tres. Parla del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant 
però subratllant-ne l’amor, el do, la gràcia.

I així a la primera lectura, Déu es manifesta  
a Moisès dient-li: Jo soc el Senyor, Déu compas- 
siu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor.  
I en resposta a aquestes paraules Moisès diu:  
Vós ens perdonareu les culpes i els pecats, i  
fareu de nosaltres la vostra heretat.

I encara a l’evangeli trobem una afirmació més  
clara i extraordinària: Déu estima tant el món, 
que ha donat el seu Fill únic perquè no es per-
di ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin  
vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no 
perquè el condemnés sinó per salvar el món 
gràcies a ell. No podríem expressar millor l’a- 
mor immens de Déu per tots els homes. Déu 
vol la salvació de tothom; Déu no vol que nin-
gú es condemni, perquè Déu estima tots els 
homes; vol el millor per a ells i per això els hi  
ofereix el millor que té: la vida eterna. Podem 
esperar un regal millor?

Evidentment Déu respecta la nostra llibertat;  
per això diu també: Els qui no creuen ja han es-
tat condemnats per no haver cregut en el nom  
del Fill únic de Déu. No és Déu qui ens condem- 
na; som nosaltres que ens condemnem si no 
volem saber res de Déu. Perquè Déu respec ta 
al màxim la nostra llibertat: no és una llibertat  
de pacotilla. D’on ha sortir aquesta imatge tan  
falsa d’un Déu fred, lluny dels homes, que no- 
més vol condemnar? Celebrar la Santíssima Tri- 
nitat és saber que som immensament estimats  
per un Déu Pare, Fill i Esperit i viure en aquest 
amor. 

 Mn. Jaume Pedrós

Déu estima  
infinitament  

tots els homes

La Trinitat (1577-1579), El Greco.  
Museu Nacional del Prado, Madrid (Espanya)

COMENTARI

◗  Lectura del llibre de l’Èxode  
(Ex 34,4b-6.8-9)

En aquells dies, Moisès es llevà a la ma- 
tinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal 
com el Senyor li havia manat. Portava a  
les mans les dues tauletes de pedra. El 
Senyor baixà enmig del núvol i proclamà  
el seu nom. Moisès s’estigué allà amb ell. 
Llavors el Senyor passà davant d’ell tot  
cridant: «Jo soc el Senyor, Déu compas-
siu i benigne, lent per al càstig, fidel en 
l’amor.» Moisès es prosternà tot seguit, 
l’adorà amb el front fins a terra, i digué:  
«Senyor, si m’heu concedit el vostre favor,  
vingueu vós mateix a acompanyar- nos. 
És veritat que és un poble rebel al jou, pe- 
rò vós ens perdonareu les culpes i els  
pecats, i fareu de nosaltres la vostra 
heretat.»

◗  Salm responsorial (Dn 3)

R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pa- 
res. R

És beneït el vostre sant nom. R.

Sou beneït al vostre temple sant. R.

Sou beneït assegut al vostre soli reial. R.

Sou beneït a la carrossa de querubins, /  
quan penetreu amb la mirada els oceans. R.

Sou beneït al firmament del cel. R.

◗  Lectura de la segona carta de sant 
Pau als cristians de Corint  
(2Co 13,11-13)

Germans, estigueu contents, refermeu- 
vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avin-
guts, i el Déu de l’amor i de la pau serà  
amb vosaltres. 
  Saludeu-vos els uns als altres amb el  
bes de pau. Us saluda tot el poble sant. 
Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’a- 
mor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin  
amb tots vosaltres.

◗  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Joan (Jn 3,16-18)

Déu estimà tant el món, que ha donat el  
seu fill únic, perquè no es perdi ningú 
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vi- 
da eterna. Déu envià el seu Fill al món 
no perquè el condemnés, sinó per salvar  
el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell,  
no seran condemnats. Els qui no creuen,  
ja han estat condemnats, per no haver 
cregut en el nom del Fill únic de Déu.


