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Pelegrinatge pel Jubileu Teresià

A

mb ocasió del cinquè centenari del naixement de santa
Teresa de Jesús, el Secretariat de Pelegrinatges del Bisbat de
Lleida organitza, per al pròxim mes
d’abril, un pelegrinatge d’una setmana. El viatge està previst iniciarlo a Lleida el dia 7 d’abril. El primer
dia es visitarà la ciutat de Burgos,
on santa Teresa va constituir el Convent de Sant Josep i Santa Anna. En

A

aquest indret es conser ven diverses relíquies de la santa. Després
de dinar es reprèn el viatge cap a
Salamanca on es farà nit.
El dia 8 es visitarà Alba de Tor mes i, a la tarda, es farà un recorregut pels indrets més importants
de Salamanca.
L’endemà, dia 9, s’entrarà a Por tugal per visitar Fàtima i Natzaret.
El dia 10, es dedicarà tota la jornada al Santuari de Fàtima.
El cinquè dia de viatge es passarà per Lisboa. Després de dinar es
reprendrà el viatge cap a Àvila. El
dia 12 es dedicarà tota la jornada
a conèixer Àvila i guanyar el jubileu.
El dia 13, es torna cap a Lleida,
però abans es farà una aturada a
Sòria.
El termini d’inscripcions finalitza
el 15 de març. Les places són limitades i cal fer la reserva avançant
150 euros dels 615 que val tot el
viatge. Les inscripcions poden ferse al Bisbat (t. 973 268 628, porteria), a Mn. Ezquerra (t. 679 976
173) o a les parròquies.

Recés d’Animadors
de Comunitats

gents de Pastoral, Animadors
de Comunitat, Laics en Missió… Tots anem en el mateix
vaixell, l’Església, per anunciar amb
l’ésser, la paraula i els gestos que
som seguidors incondicionals del
Crist.
A la trobada d’Animadors d’aquest
passat 5 i 6 de desembre, una vintena de persones, acompanyades
pel nostre bisbe Joan Piris, hem conviscut unes hores, compar tint la
fe, l’eucaristia, experiències, alegria… en un molt bon ambient. Durant aquest temps hem reflexionat
sobre el tema de la Vocació i ens
hem preguntat què és el que el Senyor demana a cadascú en la tasca d’Animadors de Comunitats. Els
cristians-catòlics estem cridats a ser-

vir i col·laborar en l’Església, però
els vocacionats ens sentim cridats
a fer-ho de manera més específica,
com Animadors de Comunitats o
Laics en Missió. Per això volem ser
ferment, ser animadors, imitant al
Crist, en un determinat estil de vida
i enmig de la societat.
Col·laborar, servir, animar, juntament amb els mossens de les parròquies, són aspectes de la tasca d’un
Animador: DONAR de FRANC allò
que Déu ens ha donat primer, viure
il·lusionats i saber-ho contagiar, contents i agraïts de ser cristians; cercar la pau i donar-la, la justícia social, i, per damunt de tot, la caritat.
Saber estar amb la gent i aproparla al Crist encarnat i ressuscitat, cada dia.

www.bisbatlleida.org / Aportació voluntària: 0,30 E

AJUDAN T A VIURE

Un gest solidari de Jesús

L

’itinerari de Jesús és sorprenent: després de la
seva manifestació als «pobres» en la persona
dels pastors de Betlem (Nadal); després de la seva manifestació als pagans en la persona dels Mags
vinguts d’Orient (Epifania); celebrem avui la manifestació del Jesús adult com a «Fill estimat» del Pare,
quan és batejat per Joan en les aigües del Jordà, i
la presentació de la seva missió i de la qualitat del seu seguiment
que, certament, no són «coses de
nens». Les primeres generacions
cristianes tenien molt clar allò
que havia estat Jesús i ho resumien així: «Déu el va ungir amb
l’Esperit Sant i amb poder; va passar fent el bé i guarint tots els
oprimits pel diable, perquè Déu
era amb ell» (Ac 10,38).
Després de tres decennis de
silenci a Natzaret, el seu Baptisme assenyala el començament de
la seva vida pública, barrejant-se
amb els pecadors que van a ferse batejar per Joan al riu Jordà. Jesús comença a revelar el veritable
rostre de Déu ric en misericòrdia. Gestos com aquest aniran multiplicant-se en la seva vida i el veurem sovint compartint converses
i taula amb persones de conducta més que discutible, sense fer
cas dels qui el criticaven.

T

ot i que moltes persones no viuen com Déu vol, Jesús se solidaritza amb elles, especialment quan prenen consciència de
la seva situació i decideixen canviar. A la riba del riu Jordà, la
gent està manifestant la seva voluntat de viure d’una altra manera, i allí està Jesús sotmetent-se ell també al ritu del baptisme com
expressió d’un compromís d’amor a la humanitat que el portarà a
entregar la seva pròpia vida per a que aquest canvi sigui possible.
En aquest diumenge, doncs, es tracta fonamentalment de celebrar la manifestació de la persona i la missió de Jesús, acreditat
expressament per Déu. Tot allò que el poble esperava i tot el que Jesús va fer i l’Església creu i anuncia està inclòs en aquesta proclamació del Jordà: és presentat com l’home ple de l’Esperit que ha de
manifestar i comunicar al Déu Pare amorós, que l’assenyala com
a Fill estimat i predilecte. Durant la resta dels diumenges de l’any
anirem escoltant la seva Paraula per tal de seguir el seu camí.
I com que aquest camí és una manera d’entendre la vida que els
cristians hem de seguir fent present, també nosaltres hem rebut
l’Esperit de Déu per a manifestar i realitzar l’amor de Déu. Allò és el
que va significar el nostre baptisme i confirmació. Com seguim aquest
camí? Com el vivim? Quin esperit ens anima avui als seguidors
de Jesús? Quina és la passió que ens mou com a Església? Quina
és la qualitat espiritual que fa viure i actuar a les nostres comunitats?
Un dels dos objectius prioritaris de la nostra Església diocesana
per a aquest any és precisament: alimentar l’alegria de la fe, manifestada en l’esperança i realitzada en la caritat. Sabem molt bé que la
fe cristiana neix de i en «l’experiència» del trobament personal amb
Jesucrist i, per això, és imprescindible revifar aquest trobament,
com ens demana el papa Francesc (Evangelii gaudium, 3).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris
Bisbe de Lleida
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PREGÀRIES DE LA M. TERESA

LEX ORAN DI, LEX CREDEN DI

Per l’hospitalitat

La ternura hacia
los hermanos

J

esús meu,
nascut en un estable
perquè l’hostal
no era pas el vostre lloc,
per tu i per la teva família:
beneeix tots els qui ofereixen
hospitalitat.
Fes que sempre tinguin lloc per als pobres
i per als viatgers en camí.
◗ ALBERT SOLER LLOPART

Blanquerna
i Francesc

E

l Dr. Albert Soler, professor
de la Facultat de Filologia
(UB), va trobar paral·lelismes
entre el papa Francesc i
el personatge lul·lià Blanquerna
en la ponència impartida durant
l’acte acadèmic de la festivitat
del beat Ramon Llull, organitzat
per la Facultat de Filosofia
de la URL el 26 de novembre.
Quines similituds troba
entre el papa Francesc
i el personatge Blanquerna?
Blanquerna, com el papa
Francesc, és un home que ve de
lluny. Blanquerna, com Jorge M.
Bergoglio, és algú que es deixa
interpel·lar per la realitat:
per a tots dos, la realitat és
més important que les idees.
Blanquerna impulsa
una renovació de l’Església que
arriba a les perifèries i que té
un abast que va més enllà del
seu pontificat. També és el que
pretén, em sembla, el papa
Francesc, que pensa més en una
renovació profunda, compartida i,
per tant, necessàriament llarga.
Francesc és el papa angèlic
del s. XXI?
Crec que, afortunadament, no.
El mite del papa angèlic reapareix
periòdicament en la història
de l’Església des del s. XIII;
és l’esperança que un papa
impulsarà una reforma completa
de la societat, ell tot sol, actuant
de dalt a baix. El papa Francesc
no es presenta com un líder
carismàtic; prefereix afavorir
la implicació de la gent,
la participació i el protagonisme
compartit. Si no és així, no és
possible una renovació profunda.
Què destaca del pensament
de Llull?
La riquesa d’ideació, la varietat
de propostes, el vigor expressiu,
la tenacitat. La fe viscuda com
un camí personal, que comporta
desenvolupar al màxim totes les
capacitats humanes i que, per
tant, fa créixer cada persona fins
a la trobada amb Déu. I, al mateix
temps, la fe com a aventura
necessàriament compartida, que
fa atenció a l’altre, que el busca,
que l’escolta i hi dialoga.
Òscar Bardají i Martín

Dóna’ls coratge i força
per acollir tots els seus hostes,
i fes que recordin
que tot el que hauran fet per ells
ho hauran fet per tu.
Jesús meu,
beneeix tots els qui donen hospitalitat.
Que l’Esperit Sant els comuniqui
que seran ben acollits i privilegiats
al Regne del cel,
que acull tantes persones,
i sobretot els més pobres
d’entre els pobres.
Amén.
Mare Teresa de Calcuta

H

ace unos días el Papa recibió a una periodista del diario La Nación. Al final de la entrevista, Francisco, él mismo, sencillamente, toma una bolsa y la entrega: son unos juguetes
para los hijos de la corresponsal. A la cordialidad,
humor y responsabilidad del diálogo se suman la
cercanía y la ternura.
En la sede de la FAO, atento a las necesidades de los pobres,
el Papa habló de ponerse «al servicio de los que pasan hambre»,
de «atenderlos con gestos concretos de cercanía». Ellos «nos piden dignidad, no limosna».
El Santo Padre, en su mensaje para la reciente Jornada de
la Paz —con el lema «No esclavos, sino hermanos»—, manifiesta que reza «de modo especial para que, respondiendo a
nuestra común vocación de colaborar con Dios y con todos
los hombres de buena voluntad en la promoción de la concordia y la paz en el mundo, resistamos a la tentación de comportarnos de un modo indigno de nuestra humanidad».
Regalos de cercanía, dignidad, justicia, paz, fraternidad, servicio… Imitación de Cristo «de las obras de misericordia mediante las cuales Él ha realizado el Reino». «Al atardecer de la vida, seremos juzgados sobre el amor» (San Juan de la Cruz). También
sobre la proximidad y sobre la ternura hacia los hermanos.
Hna. M. de los Ángeles Maeso Escudero
Franciscana de los Sagrados Corazones

HECHOS DE VIDA
LECTURES MISSA DIÀRIA

«No todo acaba
en cenizas»

L

a Zaranda celebra sus 40
años con la obra teatral El
grito en el cielo. Pasó por
América y por la Bienal de Venecia. Intenta plantar cara a este
mundo deshumanizado y sin capacidad para la trascendencia.

Se denuncia «esta civilización meramente
tecnológica que sólo valora lo que es útil para su perverso engranaje».
El director P. de la Zaranda y el autor E. Calonge sitúan la acción en un geriátrico: personas mayores, enfermas, somnolientas, aparcadas, con el alma a la intemperie. Es la vejez,
la decrepitud y la muerte.
—«Parece que se trata de morir como se vive: sin sentido.
—»Sedados, narcotizados, dejan al margen
lo esencial.
—»La obra es un misterio que intenta alumbrar lo invisible que hay en nuestro interior.
—»Nunca sabemos dónde acaba la razón
y comienza lo inexplicable.
—»Perseguimos la idea de que no todo acabe reducido a cenizas —de un cementerio o
de un horno crematorio.»
«Que en una sociedad ciegamente materialista surge el grito, que la filósofa María Zambrano, creyente ella, que enseñó en España y
Europa, Premio Príncipe de Asturias, repetía:
“El grito salía del alma”, de lo más profundo
del ser, y no de una agitación epidérmica.»
El Dr. Víctor Frankl afirmó: «Por encima de
los valores aparece el Sobresentido, que se encuentra en la esfera religiosa, ya que existe el
Sentido Último de la vida.»
J. M. Alimbau

I SANTORAL
Accés al Breviari

Comença el temps de durant l’any
12. 쮿 Dilluns (litúrgia hores: 1a setm.) [He 1,1-6 / Sl 96 /
Mc 1,14-20]. Sant Arcadi, mr.; sant Alfred, monjo, patró
de l’amistat; sant Nazari, monjo; santa Tatiana, mr.; sant
Martí de Lleó, prev.; sant Victorià, bisbe; sant AntoniMaria Pucci, prev. ser vita; santa Cesarina, vg.; sant
Bernat de Corleone, rel. caputxí.
13. 쮿 Dimarts [He 2,5-12 / Sl 8 / Mc 1,21-28]. Sant Hilari (†367), bisbe de Poitiers i doctor de l’Església. Sant
Gumersind, mr.; santa Verònica de Benasco, vg.
14. 쮿 Dimecres [He 2,14-18 / Sl 104 / Mc 1,29-39]. Sant
Joan de Ribera, bisbe de València; sant Fèlix de Nola,
prev.; sant Malaquies, profeta (s. V aC); santa Macrina; beat Pere Donders, prev. redemptorista.
15. 쮿 Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 / Mc 1,40-45]. Sant Pau,
er mità a Tebes (Egipte, s. IV); sants Maur (Maure o
Mauri) i Plàcid, abats, deixebles de sant Benet (s. VI);
sants Habacuc (s. VII aC) i Miquees (s. VIII aC), profetes;
sant Efisi, mr.; santa Secundina, vg. i mr.
16. 쮿 Divendres [He 4,1-5.11 / Sl 77 / Mc 2,1-12]. Sant
Marcel I, papa (romà, 308-309) i mr.; sant Fulgenci d’Ècija (†630), bisbe; santa Priscil·la (s. I), matrona romana; sant Berard, prev. franciscà i mr.
17.

Dissabte [He 4,12-16 / Sl 18 / Mc 2,13-17]. Sant
Antoni el Gran (†356), abat, d’Egipte, patró dels qui tracten amb bestiar, i també de Menorca. Santa Leonil·la,
mr.; santa Rosalina de Vilanova, vg. cartoixana.

18. 쮿 † Diumenge vinent, II de durant l’any (lit. hores: 2a
setm.) [1Sa 3,1a.3b-10.19 / Sl 39 / 1Co 6,13c-15a.
17-20 / Jn 1,35-42]. Sant Volusià, bisbe; santa Prisca, mr. romana; santa Margarida d’Hongria, vg. dominicana; santa Vicenta-Maria López Vicuña, vg.; sant Jaume Hilari Barbal, rel. La Salle i mr.
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EL BAPTISME DEL SEN YOR
◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 55,1-11)

◗ Lectura del libro de Isaías (Is 55,1-11)

Això diu el Senyor: «Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. Per
què perdeu els diners comprant un pa que no alimenta, i malgasteu els vostres
guanys en menjars que no satisfan? Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de vida.
Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos a
David. Vaig fer-lo testimoni davant els pobles, sobirà i legislador de nacions.
Cridaràs una nació que tu no coneixies, i aquesta nació, sense conèixer-te, vindrà
corrents, buscant el Senyor el teu Déu, el Sant d’Israel, que t’ha honorat.
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo ara
que és a prop. Que els injustos abandonin els seus camins, i els
homes malèfics, els seus propòsits; que es conver teixin al
Senyor i ell se n’apiadarà d’ells, que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres, i els vostres camins no són els meus, diu l’oracle del
Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres tant com la distància del cel a la terra.
Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que
amaren la terra, la fecunden i la fan germinar, fins que dóna el gra
per a la sembra i el pa per a menjar, així serà la paraula que surt
dels meus llavis: no tornarà infecunda sense haver fet el que jo
volia i haver complert la missió que jo li havia confiat.»

Así dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que
no tenéis dinero: venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde.
¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos, y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos.
Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David: a él lo hice mi testigo para los
pueblos, caudillo y soberano de naciones; tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti; por el Señor, tu Dios, por el
Santo de Israel, que te honra.
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a
nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos —oráculo
del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que vuestros
planes.
Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá
sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así
será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.»

◗ Salm responsorial (Is 12,2-6)

◗ Salmo responsorial (Is 12,2-6)

R. Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació.

R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

El Senyor és el Déu que em salva, / confio, no m’espanto. /
D’ell em ve la força i el triomf, / és ell qui m’ha salvat. R.

El Señor es mi Dios y Salvador: / confiaré y no temeré, / porque mi fuerza y mi poder es el Señor, / él fue mi salvación. /
Y sacaréis aguas con gozo / de las fuentes de la salvación. R.

El baptisme de Crist. Pintura del Tin-

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua / de les fonts de salva- toretto (Jacopo Robusti, 1518-1594)
ció. / Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom, / feu conèixer
Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / contad a los pueentre els pobles les seves gestes. / Recordeu que el seu nom és Excels. R.
blos sus hazañas, / proclamad que su nombre es excelso. R.
Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses. / Que ho publiquin per tota la terra. / Poble de Sió, aclama’l ple de goig, / perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat. R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anunciadlas a toda la tierra; / gritad
jubilosos, habitantes de Sión: / «Qué grande es en medio de ti / el Santo de
Israel.» R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Joan (1Jn 5,1-9)

◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (1Jn 5,1-9)

Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies ha nascut de Déu, i no
hi ha ningú que estimi el pare sense estimar els fills que han nascut d’ell. Si
estimem Déu i complim els seus manaments, no hi ha dubte que estimem els
fills de Déu, ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I aquests
manaments no són feixucs, perquè cada fill de Déu és un vencedor del món.
La nostra fe és la victòria que ja ha vençut el món. Qui venç el món, sinó el qui
creu que Jesús és el fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir la seva missió per l’aigua i per la sang; no per l’aigua solament, sinó per l’aigua i per la
sang; i l’Esperit en dóna testimoni, ja que l’Esperit és la veritat. Perquè són
tres els qui donen testimoni: l’Esperit, l’aigua i la sang, i tots tres concorden.
El testimoniatge dels homes, tot i que nosaltres l’acceptem, no es pot comparar amb el de Déu. Doncs bé, el testimoni que donen aquests tres és el de Déu
a favor del seu Fill.

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de
Dios; y todo el que ama a Dios que da el ser ama también al que ha nacido
de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios
y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios: en que
guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues
todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu es
quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es
el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 1,7-11)

◗ Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 1,7-11)

En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit
Sant». Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l’instant, quan sortia de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava
i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i es va sentir una veu des del
cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m’he complagut.»

En aquel tiempo, proclamaba Juan:
«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme
para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.» Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a
que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú
eres mi Hijo amado, mi predilecto.»

COMENTARI

E

l Pare manifesta la missió del Fill.
També el baptisme de Jesús és
un esdeveniment de l’Epifania:
il·lumina l’autorevelació de Déu. Ara,
però, és hora de recollir la tendra imatge del Nen Jesús i posar-lo en la capsa on guardem les coses de Nadal.
Jesús, en el baptisme, apareix com
un home fet i dret que parla una llengua local, l’arameu de Galilea, que viu en un poble de Palestina i
que es confon amb la humanitat comuna; en el baptisme, però, apareix el misteri amagat en aquesta
persona que baixa fins al Jordà per ser batejat per
Joan, fent cua com els pecadors. Jesús assumeix la

L’Epifania del Jordà
nostra condició de pecadors; així expressa la seva
determinació de donar la vida a favor dels altres.
A l’Antic Testament s’acabà la profecia i es van tancar els cels, tot esperant que s’obrissin i baixés l’Esperit damunt del profeta dels temps definitius. Aquests
s’obren damunt de Jesús i l’Esperit Sant davalla sobre ell en forma de colom, tot confirmant que en Jesús es dóna la reobertura de la comunicació entre el
cel i la terra. Déu s’humanitza i es fa accessible a la
humanitat per mitjà de Jesús, a qui anomena el seu
Fill estimat. L’Esperit de Déu reposa sobre ell, el guiarà al desert i després cap a Galilea, Jerusalem, el Gòlgota. Amb la força d’aquest Esperit, Jesús oferirà la
seva vida per llevar el pecat del món. Joan Baptista

és el precursor que predica un baptisme de conversió, li prepara el camí i confessa que el més gran, que
ve després d’ell, és Jesús, el qual batejarà en l’Esperit.
A nosaltres, el baptisme ens fa fills de Déu: som
fills i filles estimats de Déu. Ens cal escoltar la veu del
Pare o el testimoniatge del Baptista que ens presenta
Jesús com a Fill estimat de Déu. Aquest títol és l’únic
camí per a experimentar què significa per a nosaltres ser
fills en el Fill. Aquí rau el nostre ser cristians i deixebles
de Jesús que ens crida a seguir-lo, no com qui segueix
una doctrina, sinó la mateixa persona del Crist que, a
continuació d’aquest evangeli d’avui crida els deixebles,
ens crida a nosaltres a fer camí amb ell.
Ignasi Ricart, claretià
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ÀREES DE COOPERACIÓ
PASTORAL
aplegat a l’entorn del nostre bisbe Joan, inaugurant l’Any
de la Vida Consagrada. Ha estat al Col·legi Claver de
Raimat.
Després de compartir l’esmorzar, el Sr. Bisbe ens
ha fet una xerrada distesa, espiritual, profunda i planera, que ens ha ajudat a fer una bona estona de pregària personal.
Les religioses i religiosos som «criatures agraciades». Hem estat seduïts pel Senyor Jesús. Per això som
experts en misericòrdia, perquè ens sentim molt estimats. I ho hem de ser en primer lloc en la vida comunitària. Però la comunitat ideal no existeix: veiem les
nostres mancances i limitacions. Per això, la vida comunitària és un repte i un signe de comunió per al nostre
món.
La celebració de l’Eucaristia ens ha donat plenitud
i esperança en tot el que hem escoltat i pregat.

Xarxa d’entitats sociocaritatives
Justícia i Pau
La comissió diocesana de Justícia i Pau de Lleida, que actua des de l’any 2002, té per finalitat
la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat
i el respecte al medi ambient, inspirats en la Doctrina Social de l’Església (DSE).
Amb aquestes finalitats, a Justícia i Pau ens
dediquem a la sensibilització i informació de la ciutadania, així com a la pressió social i política mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, edició de publicacions, organització de
conferències i jornades, intervencions als mitjans
de comunicació, etc. Per portar a terme la nostra
activitat ens coordinem a nivell catalanobalear i a
nivell estatal amb altres comissions territorials.
En aquests moments la nostra comissió està
integrada per nou persones, que ens reunim de
forma periòdica per tractar i debatre qüestions relacionades amb problemàtiques econòmiques,
socials i polítiques actuals, per a decidir les diferents accions a emprendre. Ens agrada treballar
de forma conjunta amb altres entitats de la nostra
ciutat, inspirant-nos en la DSE.
Per al present curs estem immersos en l’organització del IV Campus per la Pau, conjuntament
amb l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació
de la Universitat de Lleida, i en l’organització de la
trobada estatal de Justicia y Paz que es durà a terme a la nostra ciutat i que versarà sobre el món
del treball.

Toni Riera

Adoració diürna a l’Església de Sant Pere
Dies feiners de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 10 a 14 h
Diumenges de 18 a 19 h a la Catedral
• Diumenge, 11 de gener. Baptisme del Senyor:
—11.30 h, cloenda del Cicle de Nadal a l’auditori Enric Granados.
• Dijous, 15 de gener:
—Inici del 1r curs de Formació d’Animadors de
Comunitats a l’IREL.
—19.30 h, conferència «L’amor i la literatura»
a càrrec de Maria Pau Cornadó, professora de
Literatura (UdL) a l’IREL.
El desig de tots és que la Mare de Déu de Terrafer ma tingui cura de l’escola, perquè ningú prengui mal
i el pas pel col·legi deixi una bona empremta.

Nous col·laboradors amb el programa
de ràdio «De Bat a Bat»

Benedicció d’una ermita

El mes de desembre, al col·legi Terraferma d’Alpicat,
Mons. Joan Piris ha inaugurat i beneït una petita ermita situada al pati de l’escola.
A la inauguració també hi ha assistit els alumnes de
primària, secundària i batxillerat, els professors, el director, els preveres que atenen l’escola, així com el rector de la parròquia d’Alpicat, Mn. Víctor Espinosa.
L’ermita ha estat construïda amb les aportacions
que durant anys han fet els mateixos alumnes de l’escola. En el seu interior hi ha la imatge de la Mare de
Déu de Terraferma.
El bisbe Joan, amb unes breus paraules, ha animat
els alumnes a posar-se, com Maria, en disposició de
dir sí al Senyor, donant així amplitud a la seva vocació
al servei de l’Església.

Rafael Allepuz

Religiosos i religioses celebren
la inauguració de l’Any de la
Vida Consagrada
Amb el començament de l’Advent, una cinquantena
de religioses i religiosos del Bisbat de Lleida ens hem

Dos grups d’alumnes de Periodisme, de 1r i 2n
de Batxillerat, del Col·legi Episcopal van enregistrar, el
mes de novembre, els primers programes d’una nova
secció radiofònica del programa
«De Bat a Bat» del
Bisbat de Lleida.
D’aquesta manera s’inicia una
col·laboració regular i fixa, amb
periodicitat mensual, que permetrà a aquests alumnes de Periodisme
el coneixement i la pràctica del procés d’elaboració d’un
programa de ràdio: proposta de contingut, format, elaboració del guió, treball del llenguatge, enregistrament,
etcètera.
Aquests programes es podran escoltar arreu de Catalunya, a la cadena COPE, Ràdio Estel-Ràdio Principat,
així com a diverses emissores municipals de la cadena EMUM i ràdio local de Pardinyes.

AYUDAN DO A VIVIR

Un gesto solidario de Jesús

E

l itinerario de Jesús es sorprendente: después
de su manifestación a los «pobres» en la persona de los pastores de Belén (Navidad); después
de su manifestación a los paganos en la persona de
los Magos venidos de Oriente (Epifanía); celebramos
hoy la manifestación del Jesús adulto como «Hijo
amado» del Padre, cuando es bautizado por Juan en
las aguas del Jordán, y la presentación de su misión
y de la calidad de su seguimiento que, ciertamente,
no son «cosas de niños». Las primeras generaciones cristianas tenían muy claro lo que había sido Jesús y lo resumían así: «Dios le ungió con el Espíritu
Santo y con poder; pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él» (Hech 10,38).
Después de tres decenios de silencio en Nazaret,
su Bautismo señala el comienzo de su vida pública,
mezclándose con los pecadores que van a hacerse
bautizar por Juan en el río Jordán. Jesús comienza a
revelar el verdadero rostro de Dios, rico en misericordia. Gestos como este irán multiplicándose en su vida y lo veremos a menudo compartiendo conversacio-

nes y mesa con personas de conducta más que discutible, sin hacer caso de los que lo criticaban.
Aunque muchas personas no viven como Dios
quiere, Jesús se solidariza con ellas, especialmente
cuando toman conciencia de su situación y deciden
cambiar. En la orilla del río Jordán, la gente está manifestando su voluntad de vivir de otra manera, y allí
está Jesús sometiéndose él también al rito del bautismo como expresión de un compromiso de amor a
la humanidad que le llevará a entregar su propia vida
para que este cambio sea posible.
En este domingo, pues, se trata fundamentalmente de celebrar la manifestación de la persona y la
misión de Jesús, acreditado expresamente por Dios.
Todo lo que el pueblo esperaba y todo lo que Jesús
hizo y la Iglesia cree y anuncia está incluido en esta
proclamación del Jordán: es presentado como el
hombre lleno del Espíritu que debe manifestar y comunicar al Dios Padre amoroso, que le señala como
Hijo amado y predilecto. Durante el resto de los domingos del año iremos escuchando su Palabra para
seguir su camino.

Y como este camino es una manera de entender la
vida que los cristianos debemos seguir haciendo presente, también nosotros hemos recibido el Espíritu
de Dios para manifestar y realizar el amor de Dios.
Esto es lo que significó nuestro bautismo y confirmación. ¿Cómo seguimos este camino? ¿Cómo lo
vivimos? ¿Qué espíritu nos anima hoy a los seguidores de Jesús? ¿Cuál es la pasión que nos mueve como Iglesia? ¿Cuál es la calidad espiritual que hace vivir y actuar a nuestras comunidades?
Uno de los dos objetivos prioritarios de nuestra Iglesia diocesana para este año es precisamente: «alimentar la alegría de la fe, manifestada en la esperanza y
realizada en la caridad». Sabemos muy bien que la fe
cristiana nace de y en «la experiencia» del encuentro
personal con Jesucristo y, por ello, es imprescindible
reavivar este encuentro, como nos pide el papa Francisco (Evangelii gaudium, 3).
Recibid el saludo de vuestro hermano obispo,
† Joan Piris
Obispo de Lleida
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