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PROP DE VOSALTRES

La Diòcesi celebra la seva Assemblea anual

L ’Assemblea Diocesana ja és una realitat con-
solidada a les nostres comunitats cristianes. 
Porta anys congregant a sacerdots, religio-

sos i laics que, amb el Bisbe, analitzen, programen 
i projecten realitzacions per una evange lització 
més autèntica. És el permanent objectiu de l’Es-
glésia, viure amb coherència i anunciar amb ale-
gria la Bona Nova de Jesús a tota la societat. És, 
per descomptat, la pretensió de la nostra Diò ce-
si, que la compleix al llarg de l’any amb l’oferta 
de la catequesi a tots els nivells, les celebracions 
sacramentals i l’orientació per viure la fraternitat 
evangèlica. Les parròquies romanen obertes per 
acollir les persones interessades a conèixer l’o-
rientació cristiana de la vida; les escoles i els demés 
centres cristians d’atenció social acompanyen 
els qui busquen l’amor de Déu i el seu creixement 
personal.

Resulta molt consoladora aquesta trobada 
anual de tants cristians que, procedents de les di -
ferents comunitats, intercanvien opinions, s’en-
riqueixen amb les experiències alienes, preguen 
junts i participen en els més variats projectes que 
es promouen en benefici dels qui més ho necessi-
ten i esperen de la nostra ajuda. Parafrasejant el 
salm, comprovem la bellesa de viure els germans 
units en l’amor. No he rebut més que valora cions 
positi ves d’aquest esdeveniment i la voluntat de 
continuar amb la seva celebració.

Tots sabeu que la preparació no és exclusiva 
d’una sola persona. Hi col·laboren moltes perso-
nes, des del Consell Pastoral i el Consell Presbi-
teral fins a aportacions individuals, ampliant així 
l’horitzó de tots els participants. Volen comptar 

amb les oracions de tots aquells que no hi poden 
assistir però se senten units en un mateix desig i 
una similar il·lusió.

Els fruits de l’Assemblea passada es van con-
cretar en l’elaboració d’un Pla Pastoral per a tres 
anys, que es va oferir a totes les comunitats i va ser 
acollit amb interès. Es proposaven cinc objectius 
que molts heu treballat i que ara us recordo sintè-
ticament: la conversió personal, la revisió perma-

nent de les parròquies, la coordinació entre àrees 
pastorals i nuclis territorials, la Pastoral Vocacional 
i la Visita Pastoral del Bisbe.

L’Assemblea de dissabte es concretarà en una 
anàlisi dels tres primers objectius. Tots els mem-
bres diocesans necessitem conèixer les possibili-
tats de la seva aplicació en les diferents parròquies 
i comunitats, les dificultats trobades i els reptes 
plantejats per a una evangelització més eficaç. Ens 
demanem, els uns als altres, un degut realisme en 
els plantejaments, sense caure en falses ingenuï-
tats ni buides il·lusions. Per això, volem escoltar, 
atendre, acompanyar els altres, reconeixent les di-
mensions i les mancances de moltes parròquies, 
però tendint la mà per ajudar, poder aprendre junts, 
pregar, celebrar i compartir. La unió de tots multi-
plicarà l’esforç pastoral que cada un porta a terme.

El desenvolupament comptarà amb la ponència 
d’un expert que ens posarà davant els ulls la nos-
tra realitat, amb les seves possibilitats i dificultats; 
una taula d’experiències pastorals de diferents 
sectors de la nostra Diòcesi; reunions per grups 
o arxiprestats; i una posada en comú per a pre-
guntes i aportacions diverses. Tindrem uns mo-
ments per a la pregària i, també, per a l’intercan-
vi d’idees sobre les qüestions pastorals que ens 
preocupen.

Us convido a participar-hi amb la vostra presèn-
cia i amb la paraula que enriqueix al germà. Us con-
vido a tots, sobretot als contemplatius i als ma-
lalts, a pregar per la nostra Assemblea.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

E l poble de Puigverd de Lleida es va 
vestir de gala el passat 23 d’abril per 
commemorar la festa de Sant Jordi, 

el seu patró, traient la seva imatge en pro-
cessó pels seus carrers.

Es tracta d’un acte que està inscrit en 
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalu-
nya i que es va començar a celebrar al se-
gle XVIII. 

La comitiva, formada per Sant Jordi ma-
tant el drac, el Sant Crist crucificat, la Ma-
re de Déu de Montserrat, seguida dels 
veïns de totes les edats, va sortir de l’esglé -
sia de Sant Pere apòstol a la plaça Major, 

Processó de Sant Jordi a Puigverd
i va recórrer alguns dels carrers d’aques-
ta localitat del Segrià. 

El bisbe Salvador va presidir la processó 
i la missa posterior. Els nens i nenes del 
poble, amb el vestit tradicional català, van 
oferir flors a Sant Jordi, dins l’església, 
com a pas previ a la celebració de l’Euca-
ristia.

L’única parada de la processó fou al car-
rer Sant Jordi, al tram final que dóna als 
horts i finques dels pagesos, on el Bisbe 
va beneir el terme i va demanar al patró de 
la localitat el do de la pluja i una bona co-
llita. FO
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CERCA DE VOSOTROS

La Diócesis celebra 
su Asamblea anual

La Asamblea Diocesana ya es una realidad con-
solidada en nuestras comunidades cristianas. 
Lleva años congregando a sacerdotes, religio-

sos y laicos que, con el Obispo, analizan, programan 
y proyectan realizaciones que permitan una más 
auténtica evangelización. Es el permanente objeti-
vo de la Iglesia, vivir con coherencia y anunciar con 
alegría la Buena Nueva de Jesús a toda la sociedad. 
Es, por supuesto, la pretensión de nuestra Diócesis, 
que lo cumple a lo largo del año con la oferta de la 
catequesis a todos los niveles, las celebraciones 
sacramentales y la orientación para vivir la fraterni-
dad evangélica. Las parroquias permanecen abier-
tas para acoger a cuantos estén interesados en co-
nocer la orientación cristiana de la vida; las escuelas 
y los demás centros cristianos de atención social 
acompañan a quienes buscan el amor de Dios y su 
crecimiento personal.

Resulta muy consolador este encuentro anual de 
tantos cristianos que, procedentes de las distintas 
comunidades, intercambian opiniones, se enrique-
cen con las experiencias ajenas, rezan juntos y par-
ticipan en los más variados proyectos que se pro-
mueven para beneficiar a quienes más lo necesitan 
y esperan nuestra ayuda. Parafraseando el salmo, 
comprobamos la hermosura de vivir los hermanos 
unidos en el amor. No he recibido más que valora-
ciones positivas de este evento y la voluntad de 
continuar con su celebración.

Todos sabéis que la preparación no es exclusiva 
de una sola persona. Colaboran en ella muchas per-
sonas, desde el Consejo Pastoral y el Consejo Pres-
biteral hasta aportaciones individuales, ampliando 
así el horizonte de todos los participantes. Quieren 
contar con las oraciones de todos aquellos que no 
pueden asistir pero están unidos en un mismo deseo 
y en una similar ilusión.

Los frutos de la Asamblea pasada se concreta-
ron en la elaboración de un Plan Pastoral para tres 
años. Este se ofreció a todas las comunidades y 
fue acogido con interés. Se proponían cinco objeti-
vos, que muchos habéis trabajado, y que ahora os 
recuerdo sintéticamente: la conversión personal, la 
revisión permanente de las parroquias, la coordina-
ción entre áreas pastorales y núcleos territoriales, 
la Pastoral Vocacional y la Visita Pastoral del Obispo. 

La Asamblea del próximo sábado se concretará 
en un análisis de los tres primeros objetivos. Todos 
los miembros diocesanos necesitamos conocer las 
posibilidades de su aplicación en las diferentes par-
roquias y comunidades, las dificultades encontradas 
y los retos planteados para una evangelización más 
eficaz. Nos pedimos, unos a otros, un debido rea-
lismo en los planteamientos, sin caer en falsas in-
genuidades ni vacías ilusiones. Por ello, queremos 
escuchar, atender, acompañar, reconociendo las di-
mensiones y las carencias de muchas parroquias, 
pero tendiendo la mano para ayudar, aprender juntos, 
orar, celebrar y compartir. La unión de todos multi-
plicará el esfuerzo pastoral que cada uno rea liza.

El desarrollo contará con la ponencia de un exper-
to que nos ayudará a ver nuestra realidad, con sus 
posibilidades y dificultades; una mesa de experien-
cias pastorales de distintos sectores de nuestra Dió-
cesis; reuniones por grupos o arciprestazgos; y una 
puesta en común para preguntas y aportaciones va-
rias. Tendremos unos momentos para la plegaria y, 
también, para el intercambio de ideas sobre las cues-
tiones pastorales que nos preocupan.

Os invito a participar con vuestra presencia y con la 
palabra que enriquece al hermano. Os invito a todos, 
sobre todo a los contemplativos y a los enfermos, a 
orar por nuestra Asamblea.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida 

@Pontifex: «Si Crist ha 
ressuscitat, podem mi-
rar cada esdeveniment 
de la nostra vida amb 

ulls i cor nous, fins i tot els més ne-
gatius» (20 d’abril).

@Pontifex: «Quan hem tocat fons en 
la nostra debilitat, Crist ens dóna la 
força per alçar-nos de nou» (21 d’a-
bril).

@Pontifex: «Senyor, 
sana les nostres vides 
per tal que protegim el 
món i no el depredem, i 
sembrem bellesa i no 
contaminació i destrucció» 
(22 d’abril).

@Pontifex: «Si sempre tinguéssim la 
Paraula de Déu al cor, cap temptació no 
podria allunyar-nos de Déu» (24 d’a bril).

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

A l poble de Torre-Serona, el 
diumenge 23 d’abril, vam 
celebrar doble festa. Per 

un costat, el sentiment català 
d’un dia de tanta tradició com és 
la Diada de Sant Jordi i, per altra, 
la Visita Pastoral del nostre Sr. Bis-
be Salvador a la comunitat cris-
tiana del poble.

Com cada diumenge vam ce-
lebrar l’Eucaristia a les 10 h del 
matí, aquest cop presidida pel Sr. 
Bisbe i concelebrada pel rector 
del poble Mn. Josep Anton Jové. 
Tot seguit, vam passar a la sala de 
l’Ajuntament per fer una assem-
blea i establir un espai de diàleg 
entre el nostre pastor i els seus 
parroquians. Va ser una estona 
distesa i agradable, en la qual els 
feligresos es van sorprendre gra-
tament del tarannà del Sr. Bisbe 
molt proper i rialler.

El Sr. Alcalde, Enric Colom, jun -
tament amb els regidors del po-
ble, el van rebre. I abans de comen-
çar l’assemblea va fer una breu 
explicació històrica de com havia 
estat de satisfactòria la relació 
entre el poble de Torre-Serona i 
la seva església. A part d’agrair-
li la seva presència, va manifes-
tar el bon vincle que hi ha entre 
la comunitat cristiana del poble 

Visita Pastoral a Torre-Serona

i el seu mossèn, Josep Anton Jo -
vé, demanant-li que permetés aca-
bar el temps que li queda de ser-
vei com a mossèn entre ells. 

A les 12 del migdia ens va dei-
xar, però abans de marxar el Sr. 
Bisbe va dedicar unes paraules 
per escrit al llibre oficial del po-
ble. Tot seguit, els infants li van 
regalar una rosa feta artesanal-
ment.

«L’IREL és un lloc de 
creixement personal»

La sala Paolo Freire va acollir el passat dimarts 
25 d’abril la taula rodona amb el títol «Què és 
l’IREL?», emmarcada dins dels actes del 25è 

aniversari de l’Institut Superior de Recerca i Cièn cies 
Religioses de Lleida (IREL). A la taula rodona, mode-
rada per la periodista Joana Sendra, hi van parti cipar 
Josep Galceran, Mar Pérez, Mer che Rodié i Elia Luque.

La sessió va començar amb un vídeo on diverses 
persones que han passat per l’IREL van explicar 
la seva experiència. Els quatre participants en la 
taula rodona van ratificar que l’IREL ha estat per 
a ells «un lloc de creixement personal».

Merche Rodié va destacar els seminaris que or-
ganitza l’IREL al llarg del curs. Elia Luque, estudiant 

en l’actualitat de l’IREL, va destacar que «és un lloc 
que està obert a aquell que busca i on tothom pot tro-
bar el seu camí». Tant Josep Galceran com Elia Luque 
van ressaltar que l’IREL és un centre de referència i 
té un impacte que va més enllà de la Diòcesi de Llei-
da. Per la seva banda, Mar Pérez va destacar que 
«hi ha un ambient espectacular, trobes persones 
que t’acompanyen i et fan agafar el gust per apren-
dre».

Tots els participants a la taula rodona van reite rar 
que l’IREL és un lloc per ajudar a «créixer en l’àm-
bit espiritual». Per la seva part, Mar Pérez va res-
saltar la necessitat de l’IREL en «una societat, la 
nostra, que treballa totes les dimensions menys 
la transcendent». 

El director de l’IREL, Ramon Prat, va agrair els tes-
timonis dels participants a la taula rodona. Així ma-
teix, en la cloenda, el bisbe de Lleida, Salvador Gimé-
nez, va agrair la tasca dels professors, volunta ris i 
alumnes de l’IREL que han fet possible aquests 25 
anys.
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 21 de maig. Visita Pas-
toral a la Parròquia d’Alfarràs.

◗  Dimecres, 24 de maig. A les 19.30 h, 
taula rodona «Els sentits de la vida». 
Moderador: Ramon Badia. A l’IEI.

◗  Divendres, 26 de maig. A les 20 h, 
confirmacions a la Parròquia de Sant 
Llorenç.

◗  Dissabte, 27 de maig. A les 9 h, As-
semblea Diocesana, a l’Acadèmia 
Mariana. / A les 20 h, confirma-
cions a la Parròquia de Les Borges 
Blanques.

◗  Diumenge, 28 de maig. A les 10 h, 
Eucaristia a TV2, presidida pel bis-
be Salvador.

   

22.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Fets 16,11-15 / Sl 149 / Jo 15,26-
16,4a]. Santa Joaquima de Vedruna 
(1783-1854), rel. viuda, de Barce-
lona, fund. carmelites de la Caritat 
a Vic (CHCC, 1826); santa Rita de 
Càssia, rel. agustina.

23.  Dimarts [Fets 16,22.34 / 
Sl 137 / Jo 16,5-11]. St. Desideri, bis-
be; st. Joan Bta. de Rossi, prev. fund.

24.  Dimecres [Fets 17,15.22-
18,1 / Sl 148 / Jo 16,12-15]. Maria 
Auxiliadora i altres advocacions: Pro-
vidència, Strada... Sant Vicenç de Le-
rins, prev., escriptor eclesiàstic, sant 
Genadi, bisbe; santes Susanna i Afra, 
mrs.; beat Joan Prado, prev. i mr.

25.  Dijous [Fets 18,1-8 / Sl 97 / 
Jo 16,16-20]. Sant Beda el Venera-
ble (673-735), prev. i doctor de l’Es-
glésia; sant Gregori VII, papa; santa 
Magdalena-Sofia Barat, fund. rel. 
Sagrat Cor, a París (SCJM, 1800); 
santa Maria Magdalena de Pazzi, 
vg.; santa Vicenta-Maria López Vi cu-
ña, vg., fund. rel. Maria Immaculada.

26.  Divendres [Fets 18,9-18 / 
Sl 46 / Jo 16,20-23a]. Sant Felip 
Neri (Florència, 1515 - Roma, 1595), 
prev., fund. Congregació de l’Orato-
ri (CO, 1551); Sant Feliu de Llobre-
gat: Dedicació de la Catedral; sant 
Zacaries, bisbe; sant Quadrat, mr., 
deixeble dels apòstols.

27.  Dissabte [Fets 18,23-28 / 
Sl 46 / Jo 16,23b-28]. Sant Feliu 
de Llobregat: Beat Josep Tous i So-
ler (Igualada, 1811 - Barcelona, 
1871), prevere i fundador de les 
Caputxines de la Mare del Diví Pas-
tor; Sant Agustí de Canterbury (s. 
VI-VII), bisbe, abans monjo a Roma; 
sant Juli, màrtir; sant Berenguer, 
monjo.

28.  Diumenge vinent, l’Ascen-
sió del Senyor (lit. hores: 3a setm.) 
[Fets 1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / 
Mt 28,16-20]. Sant Germà, bisbe de 
París; sant Emili, màrtir; santa Ma-
ria-Anna de Jesús Paredes, verge de 
l’Equador.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Dues velocitats

REFLEXIONS

S i bé l’anomenada globalització ha fet créi-
xer la riquesa en el món i ha tret de la po-
bresa absoluta molts habitants del plane-

ta, també és cert que, en termes generals, la 
desigualtat ha crescut entre els països, com 
també ho ha fet a l’interior de molts altres entre 
la seva ciutadania. Informes internacionals fan 
palès aquest increment de la desigualtat fins a 
límits insospitats. La desigualtat, generada per 
la pobresa i l’atur, comporta diversitat de veloci-
tats de creixement i és un dels problemes més 
greus als quals s’enfronta actualment la huma-
nitat, perquè es troba en el nucli de molts dels 
problemes que ens afecten: immigració, guer-
res i conflictes. Fins i tot la crisi ambiental. La 
desigualtat, quan anul·la la igualtat d’oportuni-
tats a petita o gran escala, destrueix les socie-
tats, perquè impedeix el desenvolupament per-
sonal i social i, fins i tot, pot arribar a afectar la 
qualitat de la pròpia democràcia.

El nostre país no n’ha estat una excepció. La 
crisi econòmica que hem viscut —no superada 
en part— i les conseqüències de la qual enca-
ra perviuen entre l’anomenada classe mitjana 
i entre els sectors més desafavorits, ha incre-
mentat la desigualtat i els seus efectes. Convé 
prendre consciència activa i decisió transforma-
dora d’aquestes dues velocitats de l’entorn so-
cial proper i del més llunyà, resultat d’una crisi 
que ha configurat una desigualtat entre les per-
sones i els pobles i que ha consolidat una po-
bresa ofensiva i acusadora i uns índexs d’atur 
que dificulten el desenvolupament i la realització 
de les persones i que atempta contra la seva 
dignitat. Convé sensibilitzar, aprofundir i enfor-
tir la decisió de posar tots els mitjans perquè 
aquestes dues velocitats es retrobin en sentit 
positiu. Això demana un estudi rigorós del tema 
i una acció eficaç, tenint sempre present l’altre, 
la persona, amb fidelitat a la justícia de Déu que 
ens agermana, apostant preferentment, amb 
amor i esperit de servei, pels pobres, com Je-
sús ens va ensenyar. «Escolteu, germans meus 
estimats: No és Déu qui ha escollit els pobres 
d’aquest món per fer-los rics en la fe i hereus 
del Regne que Ell ha promès als qui l’estimen?» 
(Jm 2,6).

Enric Puig Jofra, SJ

Concurs de Narracions Frater

En el decurs d’un dinar lite-
rari celebrat a l’Acadèmia 
Mariana de Lleida, es va 

fer lliurament dels premis de la 
36a edició del Concurs de Narra-
cions Frater, convocat per la Fra-
ternitat Cristiana de Persones 
amb Discapacitat. Enguany l’edi-
ció d’aquest premi s’havia con-
vocat per primera vegada com a 
Memorial Mn. Martí Sandiumen-
ge, traspassat el 9 de setembre 
de 2009.

La jornada s’inicià amb la ce-
lebració de l’Eucaristia, on es tin-
gué present i es pregà per Mn. 
Martí Sandiumenge. Li seguí un 
recital de poesia, per passar pos-
teriorment al menjador on tingué 
lloc el Dinar Literari de concessió 
de premis. 

El guanyador del Primer Premi 
d’aquesta edició, en la secció 
d’adults, va ser per al lleidatà Da-

vid Ruz, per la seva obra titulada 
La memòria és un lloc per viure o 
última carta a ma germana. 

Pel que fa a la secció de juve-
nils, el Primer Premi va ser ator-
gat a l’obra Especial breve vita, 
de la jove Silvia Fendes. L’acte de 
lliurament de premis va estar pre-
sidit per la presidenta de Fra-
ter Lleida, M.a Dolores Hidalgo, 
la qual va donar les gràcies a 
tots per la participació i felicità 
als guardonats. Mentre, els regi-
dors felicitaren a Frater per la pla-

ca al Mèrit a la Solidaritat ator-
gada per la Paeria i lliurada en el 
Saló de Plens el proppassat 10 
de maig, en el decurs del Pre-
gó de la Festa Major de Sant Anas-
tasi.

En nom del Jurat, intervingué 
finalment el periodista i historia-
dor Jordi Curcó, que posà èm-
fasi en la consolidació del premi, 
que a partir d’enguany compta 
amb el suport de la família de 
Mn. Martí Sandiumenge pel que 
fa a la seva dotació econòmica.

E l bisbe Salvador ha convocat l’Assemblea Dio -
cesana per al proper dissabte 27 de maig 
a l’Acadèmia Mariana. El moment central se-

rà la ponència a càrrec de la directora del Col·le-
gi Episcopal, Antonieta Mateus, titulada «Cris tians 
d’avui: cridats i enviats». 

L’Assemblea començarà a les 9 del matí amb 
l’acollida i les inscripcions per donar pas a la pre-
gària i a la presentació de l’acte, que s’allargarà tot 

el matí. Després serà el torn de la ponència i del tre-
ball de grups. La novetat d’enguany serà la incorpo-
ració d’un nou punt per conèixer experiències que 
s’estan portant a terme a la nostra Diòcesi per pro-
moure l’evangelització. Una mica abans d’acabar se-
rà el moment de la plenària i de la cloenda. Està pre-
vist que s’acabi cap a les 13.30 hores. 

L’objectiu d’aquesta trobada diocesana és que 
els homes i dones de la nostra Església compar-
teixin experiències i reflexionin sobre algun tema 
que els preocupi, així com posar les bases de cap 
a on volem avançar com a Església per anunciar 
la Bona Nova de Jesucrist.

A l’Assemblea Diocesana de l’any passat, el bisbe 
Salvador va presentar el Pla Pastoral per al trienni 
2016-2019 i des del passat mes de març ja ha co-
mençat la Visita Pastoral a la majoria de les parrò-
quies de l’arxiprestat Segrià-Noguera-La Ribagorça.

El programa de l’Assemblea
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COMENTARI

◗  Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 8,5-8.14-17)

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría 
y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente es-
cuchaba con atención lo que decía Felipe, porque ha-
bían oído hablar de los signos que hacía, y los esta-
ban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus 
inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisia-
dos se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando 
los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron 
de que Samaría había recibido la palabra de Dios, en-
viaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y ora-
ron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo; pues 
aún no había bajado sobre ninguno; estaban sólo bau-
tizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les 
imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 

◗  Salmo responsorial (65)

R. Aclamad al Señor, tierra entera. 

Aclamad al Señor, tierra entera; / tocad en honor de su 
nombre, / cantad himnos a su gloria. / Decid a Dios: 
«¡Qué temibles son tus obras!». R.

Que se postre ante ti la tierra entera, / que toquen 
en tu honor, / que toquen para tu nombre. / Venid a 
ver las obras de Dios, / sus temibles proezas en fa-
vor de los hombres. R. 

Transformó el mar en tierra firme, / a pie atravesaron 
el río. / Alegrémonos en él. / Con su poder gobierna 
eternamente. R. 

Los que tenéis a Dios, venid a escuchar, / os contaré 
lo que ha hecho conmigo. / Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi súplica / ni me retiró su favor. R. 

◗  Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
(1Pe 3,15-18)

Queridos hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en 
vuestros corazones, dispuestos siempre para dar ex-
plicación a todo el que os pida una razón de vuestra 
esperanza, pero con delicadeza y con respeto, tenien-
do buena conciencia, para que, cuando os calumnien, 
queden en ridículo los que atentan contra vuestra bue-
na conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo 
el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el 
mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una 
vez para siempre, por los pecados, el justo por los in-
justos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero 
vivificado en el Espíritu. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 14,15-21)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré 
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre 
con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, 
en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y es-
tá en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vo-
sotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. 
Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y voso-
tros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis manda-
mientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama 
será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él».

◗  Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 8,5-8.14-17)

En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria, 
i predicava el Messies als de la regió. Unànimement 
la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veu-
re els prodigis que feia: els esperits malignes sortien 
de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts in-
vàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d’aque-
lla província se n’alegrà molt. Quan els apòstols, a Je-
rusalem, sentiren dir que Samaria havia acceptat la 
paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi anaren, 
doncs, i pregaven per ells, perquè rebessin l’Esperit 
Sant, que encara no havia vingut sobre cap d’entre 
ells; només havien estat batejats en el nom de Jesús, 
el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien 
l’Esperit Sant.

◗  Salm responsorial (65)

R. Aclama Déu, tota la terra. 

Aclama Déu, tota la terra. / Canteu la glòria del seu 
nom, / canteu la seva fama gloriosa. / Digueu a Déu: / 
«Que en són d’admirables, les vostres obres!» R. 

«Tota la terra es prosterna davant vostre / i canta la 
glòria del vostre nom.» / Veniu a contemplar les ges-
tes de Déu. / Que n’és d’admirable el que fa amb els 
homes! R. 

Convertí el mar en terra ferma, / passaren el riu a peu 
eixut. / Ell és la nostra alegria, ell, / que sempre go-
verna amb el seu poder. R. 

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; / us contaré el que 
ha fet per mi. / Beneït sigui Déu: No ha refusat la me-
va súplica, / ni m’ha negat el seu amor. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pere 
(1Pe 3,15-18)

Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. 
Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tot-
hom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; 
però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu ne-
ta la vostra consciència; així els qui critiquen la vos-
tra bona conducta de cristians s’hauran d’avergonyir 
d’haver-ne malparlat. Si és voler de Déu, val més so-
frir per haver obrat bé que per haver obrat malament. 
També Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, 
el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. 
El seu cos va ser mort, però per l’Esperit va ser retor-
nat a la vida.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 14,15-21)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si 
m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo prega-
ré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit 
de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sem-
pre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veu-
re’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, 
perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No 
us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món 
ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, per-
què jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu 
que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en 
vosaltres. El qui m’estima és aquell que té els meus 
manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo 
també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.»

Diumenge VI de Pasqua

Nova etapa en l’Església prime-
ra que gira (8,5s) entorn de 
Felip. 

Els Set diaques foren instituïts per 
distribuir l’ajuda als pobres; així els 
Dotze s’ocuparan de la pregària i el 
ministeri de la Paraula. Però Ac de-
dica el discurs més llarg a Esteve 
i anomena evangelitzador a Felip: 
dos del Set. 

Els Apòstols completen l’evange-
lització a Samaria imposant-los les 
mans; i llavors reben l’Esperit Sant. 

Cal reverenciar de tot cor Crist 
com el Senyor. Per això cal estar sem-
pre a punt per a donar una respos-
ta a tothom qui us demani raó de 
l’esperança que teniu. 

Avui els canvis culturals reclamen 
que el cristià tingui sòlida formació 
teològica i bíblica per donar raó de 
l’esperança.

Què fàcil és dir «T’estimo!» Però Je-
sús digué als deixebles: Si m’es-
ti meu, guardareu els meus mana-
ments. 

Quin avís més realista: Qui m’es-
tima és qui compleix els meus ma-
naments. 

Degradem l’amor quan el reduïm 
a sentiment que avui ve i demà pot-
ser marxi sense poder-ho evitar.

Déu és amor (1Jn 4,8) i per això 
estima tant el món que ha donat el 
seu Fill únic per salvar el món (Jn 
3,16s).

L’amor de Déu-Trinitat es veu quan 
el Fill prega el Pare que ens donarà 
un altre Defensor. 

El nostre primer Defensor és el 
Pare que no va plànyer el seu propi 
Fill sinó que el va entregar per nos-
altres (Rm 8,32). L’altre gran Defen-
sor nostre és el Fill que va morir i res-
suscitar i intercedeix per nosaltres 
(Rm 8,34s). 

Però l’Advocat/Defensor/Paràclit 
nostre per excel·lència és l’Esperit 
Sant.

Mn. José Luis Arín

«Si m’estimeu, 
guardareu 
els meus 

manaments»


