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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

L’IREL ofereix l’assignatura 
de Dret Canònic

L ’IREL (Institut de Recerca i Estu-
dis Religiosos de Lleida) impar-
tirà del 2 de maig al 27 de juny 

l’assignatura de Dret Canònic, a càr-
rec de la Dra. Roser Sabanés. 
  Seran nou sessions, els dijous, de 
19 a 21.30 h. Les classes seran a la 
seu de l’IREL, al carrer Canonge Bru-

gulat 22, de Lleida. El Dret Canònic 
és una ciència jurídica que conforma 
una branca dins del Dret, amb la fina-
litat d’estudiar i desenvolupar la re-
gulació jurídica de l’Església. El Dret 
Canònic constitueix un ordenament 
jurídic ple, és a dir, amb tots els ele-
ments necessaris. Compta amb els 

seus propis tribunals, advocats, juris-
prudència, dos codis completament 
articulats i amb principis generals del 
Dret. Us podeu inscriure a l’IREL.

  Per a més informació: 

  tel. 973 281 538
irellleida@gmail.com 

Participar en confraries i germandats
Benvolguts diocesans:

Em consta que a molts de vosaltres, entre 
les festes populars dels nostres pobles i 
ciutats, us agrada que els actes públics de 

la Setmana Santa siguin solemnes, ben organit-
zats i de nombrosos membres. He comprovat que 
els carrers s’omplen de gent per contemplar els 
passos o moments significatius de la vida del Se-
nyor. Agraeixo el vostre interès per un esdeveni-
ment fonamentalment religiós que us fa recordar 
la infància o la joventut però que ara es redueix a 
ser només espectadors. En aquest cas us convi-
do a donar un pas més en el vostre compromís.

És valuós i digne d’agraïment la feina dels res-
ponsables i membres de les agrupacions de Set-
mana Santa per mantenir la festa al carrer. És un 
bon motiu per fer públic el testimoni de la pròpia 
fe. En l’actualitat sembla que això no és fàcil i, en-
cara que ens ho repetim com un aspecte essen-
cial de la vida cristiana, la tasca de molts creients 
en aquestes institucions provoca contrarietats i 
petits disgustos en amics i coneguts. Un objec-
tiu que compartim és el recolzament, la formació 
i l’ajuda mútua perquè el compromís amb la fe 
reporti satisfacció, alegria i orgull de formar part 
de la comunitat de Jesús, de la pròpia Església. 
Orgull per la pertinença sabent que la humilitat 
en la vivència i en la transmissió de la fe va per 
davant de l’arrogància i de l’opinió de ser els mi-
llors.

Encara que amb diversa gradació i importància 
tots estem atents en aquests dies dels diferents as-
pec tes de la festa pasqual: des de la preocupació 
per organitzar les activitats processionals fins a la 
celebració a les vostres parròquies dels actes li-
túrgics; des de la informació horària distribuïda en 
paper fins a la participació activa en les agrupa-
cions; des del muntatge dels passos o la prepara-

ció del local com a futur museu al carrer Cavallers 
fins a l’apropament al sagrament de la penitèn-
cia per rebre el perdó dels pecats. Tots ens sen-
tim amb una especial vinculació perquè perse-
guim el mateix fi, seguir a Jesucrist, i romandre en 
l’Església que acompanya i orienta els nostres pas-
sos.

Amb aquesta nota la meva pretensió és molt 
més humil. Demanar a tots que amplieu les llistes 
de les confraries i germandats de la nostra ciutat. 
Que participeu de les seves preocupacions i 
feines com un encàrrec més del vostre compromís 
eclesial. En altres ocasions ja he demanat molt 
més com correspon a tot cristià. Crist ens exigeix 
molt i la nostra resposta ha de ser a la recerca del 
més alt. Però seria bo que alguns tornéssiu a co-
mençar per augmentar el teixit associatiu de les 
nostres parròquies. Tot cristià ha de tendir a viure 
la fe en comunitat; ha de buscar als altres perquè 
l’ajudin, el reforcin en les seves conviccions i li fa-
cilitin el compromís solidari.

La nostra societat està necessitada d’organit-
zacions intermèdies que enriqueixin, des de la plu-

ralitat d’opinions, la convivència, l’acompanyament, 
l’escolta i la trobada amb els altres. Crear grups 
que afavoreixin el foment de les arts, de l’esport, 
de la cultura en general com a expressió de les 
pròpies aficions i projectes, redundarà en benefi ci 
de la societat. Com més institucions socials apa-
reguin més es diversificarà la nostra atenció de 
servei i menys dependrem de les directrius d’uns 
pocs. El mateix passa en la nostra Església. Con-
vé que cadascú posi les seves qualitats i habili-
tats al servei de la comunitat. És una manera de 
desenvolupar la nostra generositat i recolzament 
al proïsme. Les confraries us esperen. Fa dos me-
sos van celebrar un congrés a la nostra ciutat; im-
pressionava en les conclusions l’exigència del vo-
luntariat. A tots ens demanen ajuda per a ser més. 
I per ser millors. Les confraries i germandats es-
tan obertes per rebre amb gust la vostra participa-
ció.

Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS Recés de Quaresma a Torregrossa

Alfons Medina, nou director de 
la Fundació Jaume Rubió i Rubió

E l recés de Quaresma va te-
nir lloc el diumenge 10 de 
març, a la Parròquia de Nos-

tra Senyora de l’Assumpció de 
Torregrossa. Es van reunir una cin-
quantena de persones de les par-
ròquies de les Borges Blanques, 
Juneda, Puiggròs, la Floresta i Tor-
regrossa.

Va impartir la xerrada Antonio 
Calvera, missioner combonià, per-
tanyent a la Congregació de Mis-
sioners Combonians del Cor de 
Jesús, fundada per Daniel Com-
boni, missioner italià a l’Àfrica i 
bisbe catòlic.

El recés va girar entorn de la 
Quaresma, com a temps de pre-
paració per arribar a la Pasqua. 
Una preparació tant personal 
com comunitària. 

Fa uns dies va ser nomenat com a director de 
la Fundació Jaume Rubió i Rubió, Alfons Me-
dina Rubió, voluntari de Càritas Diocesana de 

Segons Calvera, hem de persis-
tir una vegada i una altra actuant 
i proclamant la bona nova de Je-
sús, seguint l’exemple que Ell 
ens va donar. També va fer incís 
en les paraules del papa Fran-
cesc quan ens recorda que tots 
els cristians hem estat batejats, i 

com a tals som enviats a procla-
mar la nostra fe per tot arreu. Així 
mateix, va donar exemples de 
la seva tasca com a missioner a 
Etiòpia i a Sud-àfrica, cosa que 
va fer que la xerrada fos molt vi-
va enriquidora per a tots els pre-
sents.

Lleida. Aquest nomenament s’emmarca dins d’un 
procés de remodelació i d’impuls per afrontar nous 
reptes de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, que 
gestiona el programa d’ocupació de Càritas. Entre 
els reptes del nou director destaquen poder man-
tenir els 24 treballadors de Troballes, seguir oferint 
formació diversificada per cobrir els diferents per-
fils d’usuaris del programa d’ocupació i donar a co-
nèixer la tasca de la Fundació a la societat i també 
a les empreses de la diòcesi perquè donin una opor-
tunitat a aquestes persones en risc d’exclusió. Tam-
bé fa una crida a la població perquè segueixin apor-
tant roba als contenidors, perquè comprin roba 
a les botigues de segona mà que gestiona la Fun-
da  ció.

Alfons Medina Rubió té una dilatada experièn-
cia al sector bancari, en el qual ha estat respon-
sable de l’Obra Social per Catalunya i Balears. 
També ha col·laborat en diferents àrees de Creu 
Roja, ha estat patró i tresorer de la Fundació Joan 
Oró i forma part de l’Associació de Gaspar de Por-
tolà.

Participar en confradías 
y hermandades

Queridos diocesanos:

Me consta que a muchos de vosotros, entre 
las fiestas populares de nuestros pueblos y 
ciudades, os agrada que los actos públicos 

de la Semana Santa sean solemnes, bien organiza-
dos y de numerosos miembros. He comprobado que 
las calles se llenan de gente para contemplar los pa-
sos o momentos significativos de la vida del Señor. 
Agradezco vuestro interés por un acontecimiento fun-
damentalmente religioso que os hace recordar la in-
fancia o la juventud pero que ahora se reduce a ser 
meros espectadores. En este supuesto os invito a 
dar un paso más en vuestro compromiso.

Es valioso y digno de agradecimiento el trabajo de 
los responsables y miembros de las agrupaciones 
de Semana Santa por mantener la fiesta en la calle. 
Es un buen motivo para dar público testimonio de la 
propia fe. En la actualidad parece que esto no es fácil 
y, aunque nos lo repetimos como un aspecto esencial 
de la vida cristiana, la tarea de muchos creyentes en 
estas instituciones provoca contrariedades y peque-
ños disgustos en amigos y conocidos. Un objetivo que 
compartimos es el apoyo, la formación y la ayuda mutua 
para que el compromiso con la fe reporte satisfacción, 
alegría y orgullo de pertenecer a la comunidad de Je-
sús, a la propia Iglesia. Orgullo por la pertenencia sa-
biendo que la humildad en la vivencia y en la transmi-
sión de la fe se antepone a la arrogancia y a la opinión 
de ser los mejores.

Aunque con diversa gradación e importancia todos 
tenemos cuidado en estos días de los distintos aspec-
tos de la fiesta pascual: desde la preocupación por 
organizar las actividades procesionales hasta la ce-
lebración en vuestras parroquias de los actos litúrgi-
cos; desde la información horaria distribuida en folle-
tos hasta la participación activa en las agrupaciones; 
desde el montaje de los pasos o la preparación del 
local como futuro museo en la calle Caballeros hasta 
el acercamiento al sacramento de la penitencia para 
recibir el perdón de los pecados. Todos nos sentimos 
con una especial vinculación porque perseguimos el 
mismo fin, seguir a Jesucristo, y permanecer en la Igle-
sia que acompaña y orienta nuestros pasos.

Con esta nota mi pretensión es mucho más humilde. 
Pedir a todos que engroséis las listas de las cofradías 
y hermandades de nuestra ciudad. Que participéis de 
sus preocupaciones y trabajos como un encargo más 
de vuestro compromiso eclesial. En otras ocasiones ya 
he pedido mucho más como corresponde a todo cris-
tiano. Cristo nos exige mucho y nuestra respuesta de-
be ser a la búsqueda de lo más alto. Pero sería bueno 
que algunos volvierais a empezar por aumentar el te-
jido asociativo de nuestras parroquias. Todo cristiano 
debe tender a vivir la fe en comunidad; debe buscar a 
los otros para que le ayuden, le refuercen en sus con-
vicciones y le faciliten el compromiso solidario.

Nuestra sociedad está necesitada de organizacio-
nes intermedias que enriquezcan, desde la pluralidad 
de opiniones, la convivencia, el acompañamiento, la 
escucha y el encuentro con los demás. Crear grupos 
que favorezcan el fomento de las artes, del deporte, 
de la cultura en general como expresión de las propias 
aficiones y proyectos, redundará en beneficio de la 
sociedad. Cuantas más instituciones sociales apa-
rezcan tanto más se diversificará nuestra atención 
de servicio y menos dependeremos de las directrices de 
unos pocos. Lo mismo en nuestra Iglesia. Conviene 
que cada uno ponga sus cualidades y habilidades al 
servicio de la comunidad. Es un modo de desarrollar 
nuestra generosidad y apoyo al prójimo. Las cofradías 
os esperan. Hace dos meses celebraron un congreso 
en nuestra ciudad; impresionaba en las conclu siones 
la exigencia del voluntariado. A todos nos piden ayu-
da para ser más. Y para ser mejores. Las cofradías y 
hermandades están abiertas para recibir con gusto 
vuestra participación.

Con mi bendición y afecto. 
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Que el Se-
nyor ens doni la gràcia 
de la memòria i de l’espe-
rança, per poder avançar 

amb perseverança en el camí de la 
nostra vida» (1 de febrer).

@Pontifex: «La vida consagrada és 
una trobada viva del Senyor amb el 
seu poble, és una crida a l’obediència 
fidel de cada dia i a les sorpreses inè-
dites de l’Esperit, és visió d’allò que cal 

abraçar per obtenir la joia: Jesús» 
(3 de febrer).

@Pontifex: «Déu està amb l’home 
que busca la pau. I des del cel be-
neeix cada pas que, en aquesta di-
recció, té lloc a la terra» (4 de febrer).

@Pontifex: «La pregària purifica 
el cor del replegar-se en un ma-
teix. La pregària feta amb el 
cor és reconstituent de fra-
ternitat» (4 de febrer).
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Jo no et condemno. 
Vés-te’n 

i no pequis més

Aquestes paraules de Jesús a la dona 
pecadora són un tresor; expressen 
de manera senzilla tota la riquesa de 

l’Esperit de Jesús. Són les paraules que 
surten del cor de Déu i que ens dirigeix a ca-
da un de nosaltres, a la humanitat sencera.

Jesús ha viscut la nostra vida humana 
des de l’Esperit de Déu i l’ha portat a una 
plenitud sublim. Ell ho exhorta amb parau-
les radicals: «sigueu perfectes com ho és el 
vostre Pare» (Mt 5,48), fins i tot incompren-
sibles de tan exigents: «si l’ull et fa caure en 
pecat, arrenca-te’l...» (Mt 18,9). A l’últim ho-
ritzó hi ha la seva pròpia mort: «només tro-
ba la vida el qui la perd...» (Mc 8,35).

El missatge de Jesús, i especialment la 
seva mort en creu, no poden fer pactes de 
concessió amb el nostre món humà, petit, 
mesquí, egoista; la seva creu condemna el 
món. Però aquesta és la nostra lògica, no 
la de Déu. Ell mateix diu que no ha vingut 
a condemnar el món (Jn 3,17). La creu de 
Jesús no condemna el món sinó que el sal-
va. És el que diu a la dona pecadora, a tota 
la humanitat, tan terriblement injusta, tan 
inhumana: «Jo no et condemno». L’obra de 
Déu té una lògica paradoxal. Precisament 
el moment en el qual mostra al nostre món 
petit i cruel el seu missatge més radical, és 
el moment que es posa al costat d’aquest 
món indigne per dir-li: «Jo no et condemno; 
no pequis més». És la crida que ens fa a ca-
dascun de nosaltres, a la humanitat sence-
ra: no tornis al teu món inhumà, injust, mes-
quí, perdut; aixeca la teva vida, no et deixis 
enganyar per la riquesa, el poder, la satisfac-
ció passatgera, obre el cor a la justícia, el 
perdó, l’amor, la generositat, la llibertat, l’ale-
gria, la vida: «Vés-te’n i no pequis més.»

Hem sentit a la primera lectura el crit im-
pactant de Déu en boca d’Isaïes: «estic a 
punt de fer una cosa nova; no us n’adoneu?». 
Aquesta «cosa nova» és Jesús, que des de 
la creu diu a la nostra humanitat tan terrible: 
«Jo no et condemno; vés-te’n i no pequis 
més.»

Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

REFLEXIONSÚltims preparatius 
per al Diumenge de Rams

L leida es prepara per acollir la festivitat de Diu-
menge de Rams. Serà el proper 14 d’abril, i tin-
drà com a acte central la processó dels Dolors, 

organitzada per la Congregació dels Dolors. 
La jornada començarà a les 11 del matí amb la 

tradicional processó de les Palmes, que partirà de 
la Parròquia del Santíssim Salvador de Pardinyes. 
La comitiva recorrerà diferents carrers d’aquest bar-
ri fins a tornar a l’església per celebrar l’eucaristia. 
El migdia serà quan la majoria de parròquies de la 
diòcesi beneeixin les palmes. El bisbe presidirà la be-
nedicció a la Catedral. 

A la tarda, a les 16.30 h, els Armats dels Dolors 
sortiran de l’Oratori per fer la tradicional cercavila i se-
guir el recorregut que farà la processó al vespre. Com 
en altres anys, a la zona de l’Escorxador es farà una 
exhibició de combinacions de la formació. Està pre-
vist que a les 19.15 h tornin a sortir els Armats des 
de l’Oratori dels Dolors per obrir la processó del Diu-
menge de Rams, que seguirà el mateix itinerari que 
els últims anys: carrer Cavallers, Blondel, Catalunya, 
Lluís Companys, Unió, Templers, Acadèmia, Repú-
blica del Paragui, Alcalde Costa, Sant Antoni i car-
rer Major, fins arribar de nou a l’Oratori. També està 
programat que cap a les 22 h, davant de la Catedral, 
el pas de la Somereta faci la reverència a la Mare de 
Déu dels Dolors. Després entrarà al temple per fer 
l’acte de penitència. Aquest pas ja fa setmanes que 

AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 7 d’abril. Matí. Visita Pasto-
ral a Raimat. Missa i reunions amb la co-
munitat. El bisbe Salvador està a punt 
d’acabar la visita pastoral a l’arxiprestat 
Baix Segre.

◗  Divendres, 12 d’abril. A les 20 h, be-
nedic ció per part del bisbe Salvador del 
retaule del Sant Crist a l’església de 
Sant Antolí d’Aitona. Els treballs de res-
tauració d’aquest retaule han comptat 
amb una subvenció de l’IEI. L’objectiu 
de la reforma és garantir el seu estat de 
conservació i dignificar aquest element 
religiós d’alt valor simbòlic.

   

8.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (o 
bé, més breu: 13,41c-62) / Sl 22 / 
Jo 8,12-20]. Sant Joan d’Organyà, 
monjo premonstratès; santa Macà-
ria, vg.; sant Amanci; sant Dionís.

9.  Dimarts [Nm 21,4-9 / Sl 
101 / Jo 8,21-30]. Santa Maria de 
Cleofàs, parenta de la Verge Maria; 
sant Marcel, bisbe.

10.  Dimecres [Dn 3,14-20.91-
92.95 / Sl: Dn 3,52-56 / Jo 8,31-

42]. Sant Ezequiel, profeta (s. VI aC), 
sant Dimes, el bon lladre; sant Te-
renci, mr.

11.  Dijous [Gn 17,3-9 / Sl 104 / 
Jo 8,51-59]. Sant Estanislau, bis be 
de Cracòvia i mr. (1079); sant Isaac, 
monjo.

12.  Divendres [Jr 20,10-13 / 
Sl 17 / Jo 10,31-42]. Sant Juli I, pa-
pa (romà, 337-352); sant Damià, 
bisbe; santa Vísia, vg. i mr.; sant 
Zenó.

13.  Dissabte [Ez 37,21-28 / 
Sl: Jr 31,10-13 / Jo 11,45-56]. Sant 
Hermenegild, príncep hispànic, mr. 
(586); sant Martí I, papa (649-656) 
i mr.; santa Agatònica, mr.

14.  Diumenge vinent, Diumen-
ge de Rams (lit. hores: 2a setm.) [Is 
50,4-7 / Sl 21 / Fl 2,6-11 / Lc 22,
14-23,56 (o bé, més breu: 23,1-49). 
Sant Tiburci, màrtir; sant Lambert, 
bisbe; santa Domnina, verge i màr-
tir.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

està assajant pels carrers de Pardinyes, i enguany 
hi haurà dones que faran de portadores del pas.

    

•  Del 7 al 12 d’abril. A les 20 h, a l’oratori dels Do-
lors, Septenari de Setmana Santa organitzat 
per la Congregació dels Dolors amb una missa 
cada dia.

•  Dimarts, 9 d’abril. A les 20 h, al Centro Gale go, 
jornades quaresmals de les cases regionals. 
Xerrada a càrrec del mossèn de la Parròquia 
Santa María la Blanca, de Berbegal (munici-
pi a prop de Barbastro).

•  Dimecres, 10 d’abril. A les 20 h, al Centro Ga-
lego, jornades quaresmals de les cases regio-
nals. Taula rodona a càrrec del P. Nacho Blas-
co, mercedari, el P. Joaquim Recasens, francis-
cà, i del periodista Cosme Garcia.

Agenda de Setmana Santa (7 al 14 d’abril)
•  Divendres, 12 d’abril. Divendres de Dolors: 

— Durant tot el dia estarà obert l’oratori dels Do-
lors de Lleida.

— A les 19.30 h, inauguració de l’exposició de dio-
rames de Setmana Santa, a la capella del Peu 
del Romeu.

•  Diumenge, 14 d’abril. Diumenge de Rams: 

— A les 12 h, benedicció del Rams i celebració 
de l’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe a la Ca-
tedral.

— A les 19.30 h, processó dels Dolors. Sortida 
i arribada des de l’oratori dels Dolors (c/ Cava-
llers).



 Pàgina 4 7 d’abril de 2019

 Ed
ic

ió
: 

M
C

S
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 L
le

id
a,

 c
/ 

B
is

be
 1

, 
2

5
0

0
2

 L
le

id
a;

 t
el

. 
9

7
3

 2
6

8
 6

2
8

; 
a/

e:
 m

cs
@

bi
sb

at
lle

id
a.

or
g 

- W
eb

: 
w

w
w
.b

is
ba

tll
ei

da
.o

rg
 

D
ip

. 
le

ga
l: 

L.
 1

7
7

1
-2

0
1

4
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 43,16-21)

El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, una ru-
ta enmig de l’aigua impetuosa, el qui feu sortir per a 
la batalla carros i cavalls, guerrers valents i fornits i 
tots caigueren, no s’aixecaren mai més, s’apagaren 
com un ble consumit, ara diu això: «No recordeu més 
els temps passats, no penseu més en les coses 
antigues; estic a punt de fer una cosa nova que ja co-
mença a néixer, no us n’adoneu? Pel desert faré que 
hi passi un camí, que corrin rius per la solitud, els 
animals feréstecs, xacals i estruços em glorificaran 
en veure que poso aigua en el desert, que abunden 
els rius en la solitud perquè begui el meu poble, que 
jo m’he escollit. Aquest poble que m’he configurat 
proclamarà la meva lloança».

◗  Salm responsorial (125)

R.  És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, 
amb quin goig ho celebrem! 

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Filips (Fl 3,8-14)

Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir els 
considero desavantatjosos comparats amb el valor 
que té poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell 
m’he avingut a perdre tot avantatge i a considerar-lo 
escòria a canvi de guanyar Crist i veure’m incorporat 
a ell. Ni tan sols soc just gràcies a una justícia me-
va guanyada perquè he observat la Llei, sinó gràcies 
a aquella justícia que Déu dona als creients. El meu 
desig és conèixer Crist i experimentar el poder de la 
seva resurrecció, compartir la seva passió i configu-
rar-me a la seva mort, per poder arribar finalment a 
ressuscitar d’entre els morts. No vull pas dir amb això 
que ja he obtingut aquella plenitud que busco; corro 
amb l’esperança d’apoderar-me’n; puc fer-ho, ja que 
Jesucrist s’apoderà de mi. Germans, no m’imagino pas 
haver-me’n apoderat; el que faig és oblidar-me dels 
avantatges que he deixat enrere i llançar-me tot jo cap 
allò que tinc al davant; corro cap a la meta per gua-
nyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà 
dalt en Jesucrist.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 8,1-11)

En aquell temps, Jesús se n’anà a la muntanya de les 
Oliveres i l’endemà de bon matí es presentà de nou 
al temple. Tothom acudia al seu entorn, i ell, assegut, 
els ensenyava. Els mestres de la Llei i els fariseus li 
portaren una dona que havia estat sorpresa come-
tent adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, 
aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de co-
metre adulteri. Moisès en la Llei ens ordenà d’apedre-
gar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?» Li feien 
aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext 
per acusar-lo. Però Jesús s’ajupí i s’entretenia dibui-
xant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint amb 
la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: 
«Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que co-
menci a tirar pedres.» Després s’ajupí i continuà dibui-
xant a terra. Ells, quan van sentir això, s’anaren retirant 
l’un darrere l’altre, començant pels més vells. Jesús es 
quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i 
digué a la dona: «On són? Ningú no t’ha condemnat?» 
Ella contestà: «Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo 
et condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més».

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 43,16-21)

Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una 
senda en las aguas impetuosas; que sacó a batalla 
carros y caballos, la tropa y los héroes: caían para 
no levantarse, se apagaron como mecha que se ex-
tingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotan-
do, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, 
corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias 
salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua 
en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de 
beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he 
formado para que proclame mi alabanza».

◗  Salmo responsorial (125)

R.  El Señor ha estado grande con nosotros, y esta-
mos alegres.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Fl 3,8-14)

Hermanos: 
Todo lo considero pérdida comparado con la exce-
lencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 
Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con 
tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, no con una 
justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la 
fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apo-
ya en la fe. Todo para conocerlo a él, y la fuerza de 
su resurrección, y la comunión con sus padecimien-
tos, muriendo su misma muerte, con la esperanza 
de llegar a la resurrección de entre los muertos. No 
es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfec-
to: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he si-
do alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso 
haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: 
olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome 
hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacia el premio, al cual me llama Dios desde arri-
ba en Cristo Jesús. 

◗  Lectura del santo evangelio según san Juan 
(Jn 8,1-11)

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. 
Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y 
todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les ense -
ña ba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sor-
prendida en adulterio, y, colocándola en medio, le 
dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le pre-
guntaban esto para comprometerlo y poder acusar-
lo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en 
el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorpo-
 ró y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió es-
cribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno 
a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo 
Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delan-
te. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde 
están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condena-
do?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tam-
poco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más».

Diumenge V de Quaresma (C)

L legim a l’evangeli una de les esce-
nes més boniques. Es tracta del 
cas d’una dona sorpresa en adul-

teri (i per què no porten també a l’ho-
me?). Els mestres de la Llei acusen: 
Mestre, aquesta dona ha estat sorpre-
sa en el moment de cometre adulteri. 
Moisès en la Llei ens ordenà d’apedre-
gar-les aquesta dones. I vós ¿què hi 
dieu? I l’evangelista afegeix: Li feien 
aquesta pregunta insidiosament, bus-
cant un pretext per acusar-lo. La cosa 
era clara: si diu que se l’ha d’apedre-
gar, Jesús serà un escriba més que no-
més aplica la llei; si diu que no, s’oposa 
al gran legislador Moisès. Què fa Je-
sús? No acusa ningú. Simplement, des-
prés de dibuixar a terra, diu: Aquell de 
vosaltres que no tingui cap pecat que co-
menci a tirar pedres. Si sou tan amants 
de la llei, vol dir que sou innocents! Si 
és així tireu la primera pedra. Ells quan 
van sentir això s’anaren retirant l’un 
darrera l’altre fins que Jesús es queda 
sol amb la dona: ¿Ningú no t’ha con-
demnat? Tampoc jo no et condemno. 
Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis 
més. Jesús no vol la mort del pecador, 
sí la seva conversió. Podríem aplicar a 
aquesta escena les paraules d’Isaïes 
(que es refereixen segurament al poder 
creador de Déu que és l’únic que pot 
ajudar Israel o potser al retorn d’Israel 
de l’exili) però que expliquen molt bé 
l’actitud de Jesús: No recordeu més els 
temps passats, no penseu més en les 
coses antigues; estic a punt de fer una 
cosa nova que ja comença a néixer. 
Aquesta cosa nova és l’amor i la mise-
ricòrdia de Déu envers tots els peca-
dors. I Pau dirà que ho considera tot es-
còria a canvi de guanyar Crist. I per 
això afirma: No soc just gràcies a una 
justícia guanyada perquè he observat 
la Llei, (la llei que volien aplicar els es-
cribes) sinó gràcies a haver cregut en 
Crist que ens ensenya precisament l’a-
mor i la misericòrdia que van molt més 
enllà de la llei. Jesús no condemna els 
pecadors: els hi ofereix la possibili tat 
de tornar a viure plenament com a fills 
de Déu.

Mn. Jaume Pedrós

Jesús perdona 
sempre
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