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17 de gener de 2016 Diumenge II durant l’any

Lectures
Diumenge II durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Octavari per la unitat dels cristians

Hi ha una data considerada de partença del que avui 
és una pràctica comuna universal: pregar per la 

unitat dels cristians.

Va ser un anglicà, Paul Wattson, que oficiava en una petita 
capella propera a Nova York, qui va proposar, l’any 1908, 
dedicar una setmana a pregar per la unitat. Després es 
va convertir al catolicisme i Pius X es va fer ressò de la 
idea aprovant-la en els termes que Wattson va proposar: 
es desenvoluparia entre la festa de la Càtedra de Sant 
Pere (18 de gener) i la de la Conversió de Sant Pau (25 
de gener).

Són vuit dies per a pregar per una intenció que va 
expressar Jesucrist mateix en la seva petició al Pare: 
«Que tots siguin u.» Que se superi l’escàndol de la 
divisió entre els seguidors de Crist: catòlics, anglicans, 
ortodoxos i protestants.

Com aconseguir-ho? L’oració és el punt de suport de 
la palanca que aixecarà els obstacles; l’esforç, a més 
de resar, cal posar-lo en el diàleg i a afrontar junts els 
problemes donant preferència a la caritat.

La història de les últimes dècades mostra que les 
comissions teològiques acosten postures, però també 
que la unitat arribarà mitjançant la comprensió mútua 
i una vivència profunda de la fraternitat. L’exemple 
ens l’ofereixen les comunitats d’alguns països asiàtics 
i africans en els quals els cristians, sense distinció, es 
troben perseguits en ocasions fins al martiri, però també 
hi ha experiències singulars, com les d’un matrimoni que 
ha escrit llibres d’èxit explicant les seves vivències. Em 
refereixo a Scott Hahn i la seva esposa Kimberly. Tots dos 
eren presbiterians i de formació protestant calvinista; 
ell fins i tot era ministre de la seva Església i teòleg, 
fins que es va convertir al catolicisme. Ella continuava 
sent protestant i mantenien llargues converses en què 
ell tractava inútilment de convèncer la seva dona amb 
arguments teològics. Finalment, allò que va convèncer 
la Kimberly van ser les actituds que va veure que ell 
desenvolupava en la seva vida de cada dia i en el seu 
tracte matrimonial.

El papa Francesc ha escrit una pregària per la unitat dels 
cristians que crida a buscar aquesta proximitat, superant 
divisions del passat. Acaba així: «Senyor, aquesta Església 
que és teva, no és la nostra. La història ens ha dividit. 
Jesús, ajuda’ns a anar pel camí de la unitat o pel camí 
d’aquesta unitat reconciliada. Senyor, tu sempre has 
fet tot el que has promès, dóna’ns la unitat de tots els 
cristians. Amén.»

L’esforç, a més de resar, cal 
posar-lo en el diàleg donant 
preferència a la caritat‘

Lectura del llibre d’Isaïes 
(62, 1-5)

Per amor de Sió no vull callar, no 
vull reposar per Jerusalem fins que 
aparegui com un raig de llum el seu 
bé, i la seva salvació com una torxa 
encesa. Els altres pobles veuran el teu 
bé, tots els reis veuran la teva glòria i et 
donaran un nom nou que els llavis del 
Senyor designaran. Seràs una corona 
magnífica a les mans del Senyor, i una 
diadema reial a les mans del teu Déu. 
No et podran dir més «L’Abandonada», 
no podran dir «La Desolada» a la teva 
terra: a tu et diran «Jo-me-l’estimo», 
i a la teva terra, «Té-marit», perquè 
el Senyor t’estimarà, i tindrà marit la 
teva terra. El qui t’haurà reconstruït 
et prendrà per esposa com un jove 
esposa una donzella; el teu Déu estarà 
content de tenir-te com el nuvi està 
content de tenir la núvia.

Salm responsorial 
[95, 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a i c (R.: 3)]

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra;
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

R. Conteu a tots els pobles 
els prodigis del Senyor.

Anuncieu de dia en dia 
que ens ha salvat;
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles 
els seus prodigis. R.

Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor honor i majestat,
tributeu al Senyor l’honor 
del seu nom. R.

Adoreu el Senyor, 
s’apareix la seva santedat.
Que tremoli davant d’ell tota la terra.
Digueu a tots els pobles: 
«El Senyor és rei!»
Sentencia amb raó les causes 
dels pobles. R.

Lectura de la primera carta de sant 
Pau als cristians de Corint (12, 5-11)

Germans, els dons que rebem són 
dons diversos, però l’Esperit que els 
distribueix és un de sol. Són diversos 
els serveis, però és un de sol el 
Senyor a qui servim. Són diversos els 
miracles, però tots són obra d’un sol 
Déu, que els fa valent-se de cadascun 
de nosaltres. Les manifestacions de 
l’Esperit distribuïdes a cadascú són 
en bé de tots. Un, gràcies a l’Esperit, 
rep el do d’una paraula profunda; 
un altre, per obra del mateix Esperit, 
rep el do de desglossar les veritats; 
un altre, en virtut del mateix Esperit, 
rep el do de la fe; un altre, el do de 
donar la salut als malalts; en virtut 
de l’únic Esperit, un altre, el do de fer 
miracles; un altre el do de profecia; 
un altre, el de distingir si un esperit és 
fals o autèntic; un altre, el do de parlar 
llenguatges misteriosos; un altre, el do 
d’interpretar-los. Tots aquests dons 
són obra de l’únic Esperit, que els 
distribueix en particular a cadascú com 
li sembla bé.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(2, 1-12)

En aquell temps, se celebrà un 
casament a Canà de Galilea. Hi havia la 
mare de Jesús. També Jesús i els seus 
deixebles hi foren convidats. Veient 
que s’acabava el vi, la mare de Jesús li 
diu: —«No tenen vi.» Jesús li respon: 
—«Mare, per què m’ho dius a mi? 
Encara no ha arribat la meva hora.» 
Llavors la seva mare diu als qui servien: 
—«Feu tot el que ell us digui.» Hi havia 
allí sis piques de pedra destinades a les 
pràctiques de purificació usuals entre 
els jueus. Cada una d’elles tenia una 
cabuda de quatre a sis galledes. Els diu 
Jesús:      —«Ompliu d’aigua aquestes 
piques.» Ells les ompliren fins dalt. 
Llavors els digué: —«Ara traieu-ne i 
porteu-ne al cap de servei.» Ells n’hi 
portaren. El cap de servei tastà aquella 
aigua, que s’havia tornat vi. Ell no 
sabia d’on era, però ho sabien molt bé 
els qui servien, perquè ells mateixos 
havien tret l’aigua. El cap de servei, 
doncs, crida el nuvi i li diu: —«Tothom 
serveix primer els millors vins i, quan 
els convidats ja han begut molt, els 
vins més ordinaris; però tu has guardat 
fins ara el vi millor.» Així començà Jesús 
els seus miracles a Canà de Galilea. 
Així manifestà la seva glòria, i els seus 
deixebles cregueren en ell. Després 
baixà a Cafarnaüm amb la seva mare, 
els seus germans i els deixebles, i s’hi 
quedà, però no gaires dies. 

Estima, dóna’t, agraeix!
Aquests ulls que ens has donat, aquest cor que ens has donat, fes que estiguin oberts per a caminar joiosos, veient, descobrint 
i gaudint de tantes coses bones que practiquen tants i tants germans d’arreu del món. És un gaudi quan cadascú posa els seus 
talents, el seu amor, al servei dels altres. La riquesa sobreïx.

A l’evangeli d’avui veiem Maria implicant-se, suplicant i obtenint. Els servents, omplint les tines, admirant-se i repartint el bon 
vi. Jesús, avançant «l’hora» i fent el miracle. Els comensals, gaudint i celebrant…

I jo, què dono? En què m’ocupo? No et tanquis perquè sinó no estimaràs… Senyor omple el nostre cor de misericòrdia!
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Avui, Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 
Ressò del missatge del papa Francesc  

Nova aplicació mòbil de la Bíblia Catalana 
Interconfessional (BCI). A la secció En un minut

DESTAQUEM...

(p.5)(p.3)

Mirada endins 
Gna. Victòria Sauret, vedruna (ccv) pastoral

en un minut

—Aplicació mòbil de la BCI. L’Associació Bíblica de Catalunya 
ha dissenyat una nova aplicació per a mòbils de la Bíblia Catalana 
Interconfessional, la versió més acurada de la Bíblia en català. 
L’aplicació, disponible per a Android i en breu també per a 
Iphone, permet cercar qualsevol text a partir de la cita i de 
manera opcional es poden veure totes les notes explicatives 
de l’edició en paper. Conté una completa eina de recerca i un 
ric vocabulari bíblic, amb una explicació dels principals termes 
i noms relacionats amb la Bíblia. Un cop descarregada ja no es 
necessita connexió a Internet.

—Trobada europea de Taizé a València. Joves de l’arxidiòcesi van participar, del 28 de desembre a l’1 de gener, en 
la 38a Trobada Europea de Joves de Taizé celebrada a la capital valenciana. Més de 15.000 joves d’arreu d’Europa es 
van aplegar a la cita anual de Nadal convocada per la comunitat ecumènica de Taizé. El germà Alois de Taizé, prior de 
la comunitat, a través de les diverses reflexions diàries, els va plantejar cinc propostes sobre la misericòrdia per a la 
reflexió i l’acció durant els tres propers anys. El Prior els va parlar de l’acollida, l’amor, l’alegria, la pau i la misericòrdia 
de Déu partint de la seva experiència personal viscuda durant el Nadal a Síria. L’any vinent la trobada serà a Riga, capital 
de Letònia.

—Canonització de la mare Teresa de Calcuta. Aquest serà 
un dels grans esdeveniments de l’Any Sant de la Misericòrdia 
aprovat recentment pel papa Francesc. La fundadora de la 
Congregació de les Missioneres de la Caritat, beatificada el 
19 d’octubre de 2003 per sant Joan Pau II, va dedicar la seva 
vida als més necessitats de Calcuta, a l’Índia, tasca que es va 
estendre arreu del món. L’arquebisbe de Calcuta, Thomas 
D’Souza, afirmava que «la mare Teresa ha estat la santa de la 
misericòrdia i de la compassió envers els malalts, els leprosos 
i els abandonats». La data de canonització serà anunciada 
oficialment durant el proper consistori ordinari de cardenals 
del mes de febrer, però tot indica que serà el diumenge 4 de 
setembre.
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20 de gener
—Pregària per la unitat dels cristians a Tarragona. 
A l’església parroquial de Sant Pau, a les 20.00 h. 

21 de gener
—Pregària i lectura de les Actes martirials a l’amfiteatre 
de Tarragona, a les 10.00 h, organitzada per l’Associació 
Cultural Sant Fructuós en la solemnitat dels sants Fructuós, 
bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques. A les 20.00 h, missa a la 
Catedral de Tarragona, presidida pel Sr. Arquebisbe.

—Diàleg sobre el tema «Vers una espiritualitat 
ecològica. La resposta del compromís personal», a 
càrrec del Dr. Lluc Torcal, prior del Monestir de Poblet. 
Acte inserit en la 5a edició del cicle «Les grans qüestions 
de la vida.» Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Institut 
d’Estudis Vallencs (c/ Jaume Huguet 1, Valls), a les 19.30 
h. Organitzen conjuntament la Parròquia de Sant Joan 
Baptista de Valls i l’Institut d’Estudis Vallencs.

22 de gener
—Pregària per la unitat dels cristians a Reus. Tindrà lloc 
a la Parròquia de Sant Bernat Calbó, al barri Fortuny, a les 
20.00 h.

23 de gener
—Jornada diocesana de pastoral de la salut, «Maria, 
mare de Misericòrdia», al santuari de la Mare de Déu de 
Misericòrdia de Reus, a les 09.30 h. Després de l’eucaristia 
presidida pel Sr. Arquebisbe, hi haurà la ponència sobre el 
tema «Confiar en la misericòrdia de Maria», a càrrec del 
Dr. Armand Puig Tàrrech, rector de l’Ateneu Sant Pacià de 
Barcelona, i el dinar de germanor. La Jornada és oberta a 
totes les persones que fan un servei en la pastoral de la 
salut a nivell parroquial, d’hospitals i d’acompanyament, 
així com també als malalts.

—Representació de «La petita passió de sant Fructuós», 
a càrrec de la secció jove de l’Associació Cultural Sant 
Fructuós. L’obra, adaptada a joves, infants i famílies, es 
representarà en dues sessions: a les 17.00 h, destinada a 
grups d’esplais, col·legis i parròquies, i la segona a les 21.00 
h, destinada al públic en general. L’entrada serà gratuïta 
i les invitacions es podran recollir al Teatre Metropol de 
Tarragona, en el seu horari de taquilla. Els grups poden fer 
la reserva al telèfon 608 688 773. Organitza l’Associació 
Cultural Sant Fructuós. 

24 de gener
—Inici dels actes amb motiu del 650è aniversari de la 
troballa de la imatge de la Mare de Déu del Lledó de 
Valls. El Sr. Arquebisbe presidirà l’eucaristia al Santuari de 
la Mare de Déu del Lledó, a les 11.30 h. 

Cicle C 
Litúrgia de les Hores: Setmana II

Diumenge, 17: Diumenge II de durant l’any 
[Is 62, 1-5; Salm 95, 1-2a.2b-3.7-8a.9-10 a i c; 
1Co 12, 4-11; Jn 2, 1-12 (LE/LH pròpies)]

Dilluns, 18: [1Sa 15,16-23; Salm 49, 8-9.16b-17.21 i 23; 
Mc 2, 18-22] Sant Jaume Hilari, màrtir

Dimarts, 19: [1Sa 16, 1-13; Salm 88, 20.21-22.27-28; 
Mc 2, 23-28] Sant Màrius 

Dimecres, 20: [1Sa 17, 32-33.37.40-51; Salm 143, 1.2.9-
10; Mc 3, 1-6] Sant Fabià, papa i màrtir (ML); 
Sant Sebastià, màrtir (ML). I vespres de la solemnitat dels 
sants màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques.

Dijous, 21: Sant Fructuós, bisbe i màrtir, i sant Auguri i 
sant Eulogi, diaques i màrtirs. A Tarragona ciutat (Sol), 
a la resta de l’arxidiòcesi (F) [He 10, 32-36; Salm 33, 2-3.4-
5.6-7.8-9; Jn 17, 11b-19 (LE/LH pròpies)]

Divendres, 22: [1Sa 24, 3-21; Salm 56, 2.3-4.6 i 11; 
Mc 3, 13-19] Santa Agnès, verge i màrtir (ML); 
Sant Vicenç, diaca i màrtir (ML)

Dissabte, 23: Sant Ildefons, bisbe (MO) 
[2Sa 1, 1-4.11-12.19.23-27; Salm 79, 2-3.5-7; Mc 3, 20-21]

Diumenge, 24: Diumenge III de durant l’any 
[Ne 8, 2-4a.5-6.8-10; Salm 18, 8.9.10.15; 1Co 12, 12-30 
(o bé més breu: 12, 12-14.27); Lc 1, 1-4; 4, 14-21 
(LE/LH pròpies) I vespres de la solemnitat 
de la Conversió de sant Pau.
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Obres corporals

Les obres de misericòrdia són catorze: set corporals i set espirituals. Les corporals les trobem gairebé en 
la seva totalitat en el Judici final narrat per l’evangelista Mateu (cf. Mt 25,31-46).

6. Redimir els presos i captius. No és al nostre abast treure els presos de la presó, però sí que podem 
alleujar el seu dolor. Sovint passem davant un centre de reclusió on molts germans pateixen soledat i 
indiferència. Fins i tot ens molesta tenir-ne un a prop de casa nostra. Aquesta obra de misericòrdia ens 
convida a portar, no sols coses materials, sinó l’afecte de tota la comunitat, visitar-los i ajudar-los perquè 
puguin millorar com a persones, esmenar el seu error, aprendre a desenvolupar un treball que els sigui 
útil. La pastoral penitenciària, amb tot l’equip de voluntaris que en formen part, contribueixen a fer que 
el seu dia a dia sigui més suportable apropant-los el rostre de Déu que sempre, malgrat el que hagin 
pogut fer, els perdona.

Any sant de la misericòrdia2
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

Les obres de Misericòrdia (VII)

La Misericòrdia a l’antic Testament

Litúrgia
de la setmana

Presentació dels llibres dels Congressos 
de Santa Tecla i de Sant Pau

El proper dijous, dia 21 de gener, es presentaran 
els llibres dels Congressos de Santa Tecla i de Sant 

Pau, celebrats els anys 2011 i 2013 respectivament.  La 
presentació, a càrrec del Dr. Andreu Muñoz Melgar, 
director del Museu Bíblic Tarraconense, i del Dr. Armand 
Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari de Sant 
Pacià, tindrà lloc a la capella del Santíssim Sagrament de 
la Catedral de Tarragona, a les 19.00 h.

En l’acte es presentaran els següents llibres:

—A. PUIG I TÀRRECH — J.M. GAVALDÀ —A. PÉREZ DE 
MENDIGUREN (eds.), El culte de Tecla, santa d’Orient i 
d’Occident (Studia Historica Tarraconensia 2), Barcelona: 
Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia 
i Arts Cristianes — Publicacions de la Facultat de Teologia 
de Catalunya 2015.

—J.W. BARRIER — J.N. BREMMER — T. NICKLAS — A. PUIG 
I TÀRRECH (eds.), Thecla: Paul’s Disciple and Saint in the 
East and West (Studies on Early Christian Apocrypha 12), 
Leuven: Peeters 2015.

—A. PUIG I TÀRRECH — J.M.G. BARCLAY — J. FREY 
(eds.), The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona 
Conference, June 2013 (WUNT 352), Tübingen: Mohr 
Siebeck 2015.

El Déu de l’Antic Testament és definit com un 
Déu misericordiós/compassiu (I)

A l’Antic Testament Déu és presentat moltíssimes vegades 
com un Déu misericordiós/compassiu. Avui i la propera 

setmana destacaré dos aspectes de la misericòrdia de Déu 
a partir d’alguns textos de la Sagrada Escriptura:

1. El Déu misericordiós és aquell que no abandona 
el seu poble

Moisès, conscient que està arribant el final dels seus dies 
i que no entrarà a la Terra 
promesa, dirigeix un 
llarg discurs de comiat 
al poble, en el qual li 
ofereix un resum d’allò 
que li serà imprescindible 
per a la vida sense el 
profeta de Déu. Després 
d’un recordatori del camí 
realitzat des de la sortida 
d’Egipte fins a les portes 
de la terra de Canaan, es 
disposa a recordar el do 
de la Llei, desgranant un 
a un els deu manaments, 
i diu al poble: «El Senyor, 
el teu Déu, és un Déu 
misericordiós que no 
t’abandonarà ni et 
destruirà, ni s’oblidarà de l’aliança que va fer amb els teus 
pares» (Dt 4,31). És la seva misericòrdia qui farà a Déu 
fidel a les seves promeses, qui farà que mai no s’oblidi de 
l’aliança, qui farà que Déu sigui per sempre proper al seu 
poble.

Aquesta proximitat porta el poble a recórrer al seu Déu 
en els moments de dificultats, quan se sent perdut, quan 
no sap com sortir-se’n, amb la convicció que Déu actuarà 
a favor seu. Així ho recorda el savi: «Però van invocar el 
Senyor, que és misericordiós, estenent les mans cap a ell. 
I el Déu sant, des del cel, els escoltà tot seguit i els alliberà 
per mà d’Isaïes» (Sir 48,20).

La misericòrdia que Déu té envers el seu poble, d’una 
manera especial el fa proper al qui passa necessitat: «Si 
et quedes com a penyora el mantell d’algú, torna-l’hi 

abans no es pongui el 
sol. És tot el que té per 
a abrigar-se. Amb què 
dormiria? Si clamava a mi, 
jo l’escoltaria, perquè sóc 
misericordiós» (Ex 22,25-
26). La seva misericòrdia 
posa Déu en actitud 
d’escolta atenta del clam 
del pobre, del necessitat, 
del marginat, del qui 
sofreix…

És bellíssima la descripció 
que el Siràcida fa del 
fidel que recorda la 
misericòrdia de Déu: 
«Llavors, Senyor, em 
vaig recordar que tu 
ets misericordiós, que 

sempre concedeixes els teus beneficis, que sostens els qui 
esperen en tu i els salves de les mans dels enemics» (Sir 
51,8).

Antoni Pérez de Mendiguren i Cros, pvre.

missatge

Avui, Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat

«Emigrants i refugiats ens interpel·len. 
La resposta de l’Evangeli de la misericòrdia»

Tots els dies les històries dramàtiques de milions d’homes 
i dones interpel·len la comunitat internacional davant 

l’aparició de crisis humanitàries inacceptables a molts 
llocs del món. La indiferència i el silenci obren el camí a la 
complicitat quan veiem en qualitat d’espectadors els morts 
per asfíxia, per penúries, per violències i per naufragis. 
Tant si són de dimensions grans com petites, sempre són 
tragèdies quan es perd encara que sigui una vida.

[…] Els emigrants són els nostres germans i germanes 
que cerquen una vida millor lluny de la pobresa, la fam, 
l’explotació i la distribució injusta dels recursos del planeta, 
que haurien de ser dividits de manera igual entre tots. ¿No 
és potser el desig de cada un d’ells millorar les condicions 
pròpies de vida i obtenir un benestar honest i legítim per 
a compartir amb les persones que estimen? […] ¿Com 
es pot fer, per tal que la integració sigui una experiència 
enriquidora per a ambdós, que obri camins positius a 
les comunitats i previngui el risc de la discriminació, del 
racisme, del nacionalisme extrem o de la xenofòbia?

Davant aquestes qüestions, com pot actuar l’Església sinó 
inspirant-se en l’exemple i en les paraules de Jesucrist? La 
resposta de l’Evangeli és la misericòrdia.

En aquesta perspectiva, és important mirar els emigrants 
no sols en funció de la seva condició de regularitat o 
d’irregularitat, […] no es poden reduir les migracions a 
la seva dimensió política i normativa, a les implicacions 
econòmiques i a la mera presència de cultures diferents al 
mateix territori.

[…] Estimats germans i germanes emigrants i refugiats. 
A l’arrel de l’Evangeli de la misericòrdia, l’encontre i 
l’acolliment de l’altre s’entrecreuen amb l’encontre i 
l’acolliment de Déu: acollir l’altre és acollir Déu en persona.

Del missatge del papa Francesc 
en la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat. 
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