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ACTUALITAT

Prioritats dels bisbes europeus
davant les eleccions

Sunrise Mass,
música sacra
contemporània
a la Catedral
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l proper diumenge tenim eleccions
municipals (i al
Conselh Generau d’Aran) però també elegim
els diputats al Parlament Europeu
o Eurocambra. Permeteu-me que us
cridi l’atenció sobre la importància
d’aquesta institució europea que renovem cada 5 anys. Decideix com
actuarà la Unió Europea (UE) en els
propers anys, en relació amb les nostres preocupacions en matèria d’ajut
a la família, llibertat religiosa, ocupació, empreses, seguretat, migració i
canvi climàtic, entre d’altres. Europa
és de tots, i junts hem de prendre
les decisions. El Parlament Europeu
que s’elegeix és la institució parlamentària que a la Unió Europea representa directament els ciutadans
de la Unió i que exerceix la funció legislativa. És un dels legisladors més
poderosos del món, compost per 751
diputats (54 d’Espanya) que representen el 2n electorat democràtic del món (després del Parlament
de l’Índia) i el major electorat transnacional.
Aquests són alguns dels reptes i incerteses que els bisbes de la Comissió dels Episcopats de la Comissió
Europea (COMECE) subratllen, i que

ens poden ajudar en les votacions de
diumenge que ve:
• Europa necessita redescobrir la seva identitat comuna i protegir els
individus, famílies, cultures, i especialment els vulnerables. La UE és
un actor de responsabilitat multilateral per a la pau i l’economia del
món.
• La protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible no
pot limitar-se a les fronteres de la
UE, i els resultats de les eleccions
influirà en les decisions que afecten tota la humanitat.
• La digitalització és una veritable
mutació que té un impacte en el
futur del treball, la protecció de dades personals, els múltiples usos
de la intel·ligència artificial…
• Esdevé fonamental preservar la
centralitat de la persona humana
i que puguem recuperar el control
de les nostres vides per a un enfocament basat en marcs ètics sòlids.
• Això implica prendre decisions per
tal que l’economia i les finances
ens serveixin millor a tots, especialment els més vulnerables.
• Les regles i pràctiques beneficioses per a la família haurien de desenvolupar-se activament a la UE,

acompanyant el desenvolupament
humà integral de persones i comunitats.
• La demografia ha de tornar a situarse al centre: afecta tant la natalitat com l’envelliment. Tenim avui
una manca d’esperança i de perspectives. Els joves europeus han
de sentir-se tranquils per poder estar en condicions de formar una família i retornar l’esperança al seu
país d’origen a través de projectes
comuns i mútuament beneficiosos.
• El benestar de la família humana
es relaciona amb una UE que fomenti una economia social de mercat.
Les polítiques per reduir la pobresa
haurien de basar-se en la idea que
allò que funciona per als menys
afortunats funciona per a tothom.
• Migració, asil i integració: s’espera
un esforç renovat per trobar solucions efectives i compartides sobre
migració. La migració, l’asil i la lliure circulació de persones no són
qüestions aïllades, sinó que es relacionen amb la solidaritat, en una
perspectiva centrada en la dignitat
de tota persona, amb polítiques econòmiques i demogràfiques efectives.
† Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell

a Catedral de Santa Maria d’Urgell va acollir el diumenge 5 de
maig les obres Luminous night of
the soul i Sunrise Mass del compositor contemporani noruec Ola Gjeilo,
que van ser interpretades pel Cor dels
Petits Cantors d’Andorra, el Cor de
Cambra Valls d’Andorra i l’Orquestra
Ensemble Andorra, dirigits per Catherine Métayer i el concertino Jordi Albelda.
La Catedral es va omplir per seguir
aquest concert tan espiritual del compositor Gjeilo. Hi assistiren l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, la
recentment elegida Subsíndica del
Consell General d’Andorra, l’Ambaixadora de França a Andorra, l’Alcalde
de La Seu d’Urgell, i el Conseller i President del Cor dels Petits Cantors, a
més del Vicari general i Representant
del Copríncep episcopal, el Vicari general i Rector, altres canonges i un fervorós públic.
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APUNTS PER A L’ANÀLISI

Respondre amb amor i servei
ls cristians som testimonis de resurrecció. La nostra vida ha de ser testimoniatge del Ressuscitat,
que ens vol moure esperançadament a l’amor i al
servei. Són múltiples i diverses les possibilitats i molts
els qui podem oferir el nostre temps i els nostres coneixements abocant-los al servei desinteressat dels altres, especialment dels qui més ho necessiten.
Un òptic optometrista, que desenvolupa la seva activitat professional en un establiment propi, va conèixer i
es va interessar per una associació que aplega professionals del seu sector i que, en col·laboració amb altres
dues entitats de voluntariat especialitzades en l’acolliment de refugiats i de persones amb una especial vulnerabilitat, els ofereix assistència sanitària en diverses
especialitats. També hi col·laboren industrials, que faci-
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liten els materials necessaris. Els òptics dediquen un
dia al mes a aquest voluntariat. L’experiència és positiva, més enllà del servei concret que permet millorar
la capacitat de la vista de persones que en quedarien
al marge i sense possibilitats, amb tot el que això comporta en el dia a dia de qualsevol persona.
Hem de donar resposta a la invitació evangèlica
que ens recorda que l’examen final de la nostra vida versarà sobre l’amor manifestat en les obres: «Anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar;
era a la presó, i vinguéreu a veure’m» (Mt 25,36). Hem
d’atendre les situacions que demanen resposta —són
un clam davant Déu—, que demanen compassió; compartir la passió de l’altre, compartir el seu patiment, el
seu dolor, la seva indefensió, donar-hi resposta. Res-

pondre, alleugerir el proïsme, pot tenir un sentit redemptor que ens permet participar en el testimoniatge de la
redempció del Crist. Permet, també, anar més enllà. La
compassió de Crist vers els malalts ultrapassa la situació de malaltia i vol abastar tota la persona alliberant-la
de qualsevol sofriment. La seva invitació a l’acció, a la implicació generosa, és clara: «Cureu malalts, ressusciteu
morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis» (Mt 10,8).
L’òptic optometrista del relat continuarà amb el servei mensual generós i desinteressat. Abocarà els seus
coneixements, curarà el malalt, hi descobrirà el germà,
l’escoltarà, l’estimarà. Tants i tants voluntaris, en la diversitat institucional que els acull, donaran vida al manament de l’amor.
Enric Puig Jofra, SJ
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Prioridades de
los obispos europeos
ante las elecciones
l próximo domingo tenemos elecciones municipales (y al Conselh Generau d’Aran) pero también elegimos a los diputados al Parlamento
Europeo o Eurocámara. Permitidme que os llame
la atención sobre la importancia de esta institución
europea que renovamos cada 5 años. Decide cómo
actuará la Unión Europea (UE) en los próximos años,
en relación con nuestras preocupaciones en materia de ayuda a la familia, libertad religiosa, empleo,
empresas, seguridad, migración y cambio climático,
entre otras. Europa es de todos, y juntos hemos de
tomar las decisiones. El Parlamento Europeo que
se elige es la institución parlamentaria que en la
Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que ejerce la función legislativa. Es uno de los legisladores más poderosos del
mundo, compuesto por 751 diputados (54 de España) que representan el 2.o electorado democrático
del mundo (después del Parlamento de la India) y el
mayor electorado transnacional.
Estos son algunos de los retos e incertidumbres
que los obispos de la Comisión de los Episcopados
de la Comisión Europea (COMECE) subrayan, y que
nos pueden ayudar en las votaciones del próximo
domingo:
• Europa necesita redescubrir su identidad común
y proteger a los individuos, familias, culturas, y
especialmente a los vulnerables. La UE es un
actor de responsabilidad multilateral para la paz
y la economía del mundo.
• La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible no puede limitarse a las fronteras
de la UE, y los resultados de las elecciones influirá en las decisiones que afectan a toda la humanidad.
• La digitalización es una verdadera mutación que
tiene un impacto en el futuro del trabajo, la protección de datos personales, los múltiples usos
de la inteligencia artificial...
• Es fundamental preservar la centralidad de la
persona humana y que podamos recuperar el
control de nuestras vidas para un enfoque basado en marcos éticos sólidos.
• Esto implica tomar decisiones para que la economía y las finanzas nos sirvan mejor a todos,
especialmente a los más vulnerables.
• Las reglas y prácticas beneficiosas para la familia deberían desarrollarse activamente en la UE,
acompañando el desarrollo humano integral de
personas y comunidades.
• La demografía debe volver a situarse en el centro: afecta tanto a la natalidad como al envejecimiento. Faltan esperanza y perspectivas. Los
jóvenes europeos deben sentirse tranquilos para poder estar en condiciones de formar una familia y devolver la esperanza a su país de origen
a través de proyectos comunes y mutuamente
beneficiosos.
• El bienestar de la familia humana se relaciona
con una UE que fomente una economía social
de mercado. Las políticas para reducir la pobreza deberían basarse en la idea de que lo
que funciona para los menos afortunados funciona para todos.
• Migración, asilo e integración: se espera un esfuerzo renovado para encontrar soluciones efectivas y compartidas sobre migración. La migración, el asilo y la libre circulación de personas
no son cuestiones aisladas, sino que se relacionan con la solidaridad, en una perspectiva centrada en la dignidad de toda persona, con políticas
económicas y demográficas efectivas.

Homenatge a Prim Bertran
i a Mn. Tella a l’aplec d’El Pedrís
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† Joan-Enric Vives
Arzobispo de Urgell

l tradicional aplec de Pasqua a l’ermita de
Sant Pere Màrtir d’El Pedrís, situada al terme
de Bellcaire d’Urgell, es va celebrar el diumenge 28 d’abril amb l’homenatge a Mn. Josep M.
Tella i a l’historiador Dr. Prim Bertran, en un acte
que fou presidit per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons.
Joan-Enric Vives, i en el que van participar molts
veïns de la contrada, encapçalats per l’Alcalde de
Bellcaire d’Urgell, Il·lm. Sr. Jaume Pedrós, i bona
part del Consistori, i per la família de Prim Bertran,
íntimament vinculada al poble.
La Missa fou presidida per Mons. Joan-Enric i
concelebrada per Mn. Iván David Ayala, Rector de
Bellcaire d’Urgell, i Mn. David Codina. L’Eucaristia
fou solemnitzada per la Coral Flor de Lli de Linyola,
que va interpretar peces a llaor a la Mare de Déu de
Montserrat, en ser aquell diumenge el dia després
de la celebració de la patrona de Catalunya.
Mons. Vives va glossar en la seva homilia les lectures del Diumenge segon de Pasqua o de la Divina
Misericòrdia, recordant que Crist Ressuscitat porta
misericòrdia, reconciliació i pau a tots els qui confien en el seu nom. Recordant la darrera exhortació
del Papa Francesc, Crist viu, va subratllar com Jesús
Ressuscitat viu i ens vol vius. Va destacar que quan
ens sentim tristos i atordits pels nostres problemes i dificultats hem de confiar que Crist Ressuscitat està amb nosaltres i ens acompanya sempre.
Va encoratjar els assistents a ser persones que
creuen i confien en Déu i en els altres tal com Jesús
Ressuscitat va demanar a l’Apòstol Tomàs: «no siguis incrèdul, sigues creient!»
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Al final de la Missa es feu la benedicció del terme, com és tradició, i en acabar, es va dur a terme
un sentit homenatge a Mn. Josep M. Tella, que fou
Rector de la parròquia durant vint anys i que va impulsar la millora i la cura de l’actual ermita dedicada a Sant Pere Màrtir, al costat de l’antiga església
romànica, del segle XII, de la qual encara queden
algunes restes en peu. Sobre ell, va parlar el Rector
Mn. Iván Ayala, que va recordar el que havia significat personalment en la seva vocació i el mateix Alcalde que va destacar la gran vocació de servei del sacerdot vers totes les persones del poble. També es
va homenatjar l’historiador medievalista i referent
acadèmic, Sr. Prim Bertran, gran coneixedor de
Sant Ermengol, fill de la contrada, que va iniciar les
seves primeres investigacions justament a El Pedrís,
que va ser el motiu de la seva tesina el 1973, i que
va fer de Bellcaire un «laboratori» d’investigacions
i de treballs de camp sobre la història medieval.
Van glossar àmpliament la seva personalitat la Sra.
Maria Torrent, veïna del poble, i també la seva esposa Montserrat que va poder agrair, en nom de la
família, dels seus fills i nets, l’estimació de tots i
l’apreci per la gran tasca de Bertran: «era una gran
persona i es va haver d’enfrontar a molts obstacles
a la vida que li van donar una perspectiva especial».
Durant la celebració es van estrenar les obres de
millora del temple, amb un retaule de fusta al presbiteri, modern, darrera de la Mare de Déu que el
presideix.
En acabar es va compartir un aperitiu de germanor entre els participants a la trobada.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Sant Josep,
espòs de la Verge Maria,
vetlleu sempre per tota
l’Església i protegiu-la en
tot moment» (20 de març).
@Pontifex: «Si abandonem la llei de
l’amor, triomfa la llei del més fort sobre el més dèbil» (21 de març).
@Pontifex: «Donem gràcies a Déu per
la “germana aigua”, un element tan
simple i preciós, i esforcem-nos per-

què sigui accessible per a
tothom» (22 de març).
@Pontifex: «Que la Verge Santa ajudi tothom,
especialment als joves,
a recórrer el camí de la
pau i de la fraternitat fonamentades en l’acolliment i el perdó, en el respecte a l’altre i en l’amor que
és donar-se un mateix» (25
de març).
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16a edició de la Càtedra de Pensament Cristià:
«Veritat, postveritat i fake news»
La setzena edició del Seminari de Pensament Cristià es va dur a terme, el dissabte 4 de maig, sota
el títol «Veritat, postveritat i fake news», presidida per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, i amb el Cònsol
major de Sant Julià de Lòria, Hble. Sr. Josep Miquel Vila, i d’altres autoritats convidades, com
el Ministre de Salut en funcions, M.I. Sr. Carles
Álvarez-Marfany.
La jornada va acollir persones del món acadèmic, estudiants, catequistes, sacerdots, mestres
i professors, laics i persones vinculades amb la
tasca de pastoral del Bisbat d’Urgell.
an parlar de «Veritat, postveritat i fake news»
tres ponents: el Dr. Francesc Torralba que
va parlar de «El compromís amb la veritat.
Discerniment cristià», i les ponències al matí del
Dr. Carles Ruiz, Professor d’Ètica de la Universitat
Ramon Llull i del Dr. Joan Garcia del Muro, filòsof,
assagista i autor de Good bye, veritat. Carles Ruiz
tractà a bastament des de la perspectiva més periodística de «Ètica de la comunicació i compromís de l’audiència» i Joan Garcia del Muro, des
d’un punt de vista més filòsòfic, «De què parlem
quan parlem de postveritat».
El tema escollit enguany és determinant en la
societat actual, perquè la transmissió veraç de
la informació és un dels pilars de les societats
democràtiques, com també ho són la llibertat de
pensament de creences i d’expressió. Així ho va
posar en relleu Mons. Vives en la inauguració de
les jornades, a les 10.30 del matí, juntament amb
el Cònsol major de Sant Julià. És quan el ciutadà
és informat amb veracitat que es pot forjar un criteri propi i exercir el seu dret a escollir.
Es va aprofundir en el concepte de la veritat i
en el deure de veracitat com a exigència ètica dels
professionals de comunicació, però també en la
necessitat de l’educació del ciutadà per tal que pugui discernir entre les notícies falses de les vertaderes. Així ho van posar en relleu els ponents, fent
un recorregut del que significa l’impacte de les noves tecnologies en les nostres vides, deslocalitzant-nos, desplaçant el poder simbòlic de les persones, creant una audiència activa que forma part
del fet comunicatiu, explicant que la dispersió que
provoquen les noves tecnologies en les persones
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les tornen fràgils, a partir de l’exigència de la visibilitat, de la vanitat, de la utilització de les dades
personals i el rastre que deixen els aparells en la
xarxa, el «big data». Van apostar per la formació
de les generacions, per a no deixar-se endur per
la digitalització de l’altre, segrestant la innocència,
anestesiant la compassió a base de banalitzar el
patiment dels altres per la digitalització i la utilització massiva d’imatges del dolor.
En aquest sentit, les xarxes socials han suposat
un gran canvi de registre en la transmissió de la informació, i hi ha una gran circulació d’informacions
tot sovint no contrastades i esbiaixades que afecten els fonaments d’una societat lliure. Els ponents
van parlar del paper hipòcrita que estan sostenint
els mitjans de comunicació, encoratjant un model
que anima les falses notícies per raons econòmiques, i van reclamar lògica i coherència, una recerca cooperativa de la veritat.
En les reflexions finals van considerar que s’han
d’exigir responsabilitats a mitjans i plataformes
digitals, treballar per una educació mediàtica, fent

que les persones que participen de l’espai públic
virtual deixin l’anonimat, pagant i tenint un compromís amb la informació independent, conquerint
un temps de desconnexió; i posant en relleu unes
paraules del filòsof Jonas: «Obra de tal manera
que les teves accions comunicatives no posin en
risc la democràcia i la dignitat.»
La Càtedra de Pensament Cristià va néixer fa 16
anys amb la vocació de ser un espai de formació
i reflexió, des del punt de vista de l’antropologia
cristiana, en un món canviant que reclama atenció
dels agents de pastoral, dels professors i mestres
de religió, de catequistes, de laics implicats en l’activitat social i educativa de la nostra societat.
La Càtedra, dirigida pel Doctor en Teologia i Filosofia Francesc Torralba, té una clara vocació de
servei públic, i està oberta a tothom interessat en
el tema que es toca.
A través de les successives edicions s’han tocat
molts i diversos temes, i s’ha debatut a l’entorn
del compromís social, de la bioètica, del lideratge
responsable, de l’ecologia i molts d’altres.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
20. Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[Fets 14,5-18 / Sl 113 B / Jo 14,21-26].
Sant Bernardí de Siena (1380-1444),
prevere franciscà, devot del nom de
Jesús, patró dels publicistes i dels esparters; sant Baldiri o Boi, mr.; sants
Hilari i Silví, bisbes; santa Basilissa,
vg.
21. Dimarts [Fets 14,19-25 / Sl
144 / Jo 14,27-31a]. Sant Secundí,
mr. a Còrdova; sant Torquat i els seus
companys, mrs.; santa Virgínia, viuda;
sant Eugeni de Mazenod, bisbe; sant
Ivo de Chartes, bisbe; sant Cristòfor
Magallanes, prev., i companys, mrs.

22. Dimecres [Fets 15,1-6 / Sl
121 / Jo 15,1-8]. Santa Joaquima de
Vedruna (1783-1854), religiosa viuda,
de Barcelona, fundadora de les carmelites de la Caritat a Vic (CHCC, 1826);
santa Rita de Càssia, religiosa agustina; santa Quitèria, vg. i mr., advocada contra la ràbia; santa Júlia, vg. i
mr. africana (s. IV); sant Ató, bisbe.
23. Dijous [Fets 15,7-21 / Sl 95 /
Jo 15,9-11]. Sant Desideri, bisbe i mr.;
sant Joan Baptista de Rossi, prevere i fundador.
24. Divendres [Fets 15,22-31 /
Sl 56 / Jo 15,12-17]. Maria Auxiliado-

ra i altres advocacions: Providència,
Strada...; sant Vicenç de Lerins, prev.,
escriptor eclesiàstic; sant Genadi, bisbe; santes Susanna i Afra, mrs.; beat
Joan Prado, prev. i mr.
25. Dissabte [Fets 16,1-10 / Sl
99 / Jo 15,18-21]. Sant Beda el Venerable (673-735), prev. i doctor de l’Església; sant Gregori VII, papa (10731085), abans monjo Hildebrand; santa
Maria Magdalena de Pazzi (Florència,
1566-1607), vg. carmelitana; sant Urbà I, papa (222-230) i mr.; santa Magdalena-Sofia Barat, fund. i rel. del Sagrat Cor, a París (SCJM, 1800); santa

Vicenta Maria López Vicuña, vg., fund.
rel. Maria Immaculada.
26. Diumenge vinent, VI de Pasqua (lit. hores: 2a setm.) [Fets 15,1-2.
22-29 / Sl 66 / Ap 21,10-14.22-23 (o
bé, del diumenge VII: Ap 22,12-14.
16-17.20) / Jo 14,23-29 (o bé, del diumenge VII: Jo 17,20-26)]. Sant Felip Neri (Florència, 1515 - Roma, 1595), prev.
fund. Congregació de l’Oratori (CO,
1551); sant Zacaries, bisbe; sant Quadrat, mr., deixeble dels apòstols; sant
Eleuteri, papa (grec, 175-189) i mr.;
santa Marianna de Jesús Paredes i Flores, vg.
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Diumenge V de Pasqua (C)
◗ Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles (Ac 14,21b-27)

En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits
de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions.
Ordenaren preveres en cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren
al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el
seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la comunitat els havia confiat a la
gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra
que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu
havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les
portes de la fe als qui no són jueus.

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones
para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia
designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los
encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge, bajaron a
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios
para la misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron
lo que Dios había hecho por medio de ellos y
cómo había abierto a los gentiles la puerta de
la fe.

◗ Salm responsorial (144)

◗ Salmo responsorial (144)

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu
i rei meu. O bé: Al·leluia.

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,
mi rey. O bien: Aleluya.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al
càstig, gran en l’amor. / El Senyor és bo per a
tothom, / estima entranyablement tot el que ell
ha creat. R.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento
a la cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno
con todos, / es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que us enalteixin les vostres criatures, / que
us beneeixin els fidels; / que proclamin la glòria
del vostre Regne / i parlin de la vostra potència. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, /
que te bendigan tus fieles. / Que proclamen la
gloria de tu reinado, / que hablen de tus hazañas. R.

Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor, / la magnificència gloriosa del seu Regne. /
El vostre Regne s’estén a tots els segles, / el vostre imperi, a totes les generacions. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, / la gloria y majestad de tu reinado. / Tu reinado es un
reinado perpetuo, / tu gobierno va de edad en
edad. R.

◗ Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
(Ap 21,1-5a)

◗ Lectura del libro del Apocalipsis
(Ap 21,1-5a)

Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova.
El cel i la terra d’abans havien desaparegut, i de
mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar
del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana
per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret del
tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle
on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb
ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà
Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni
crits, ni penes. Les coses d’abans han passat.»
Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot
sigui nou.»

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa,
la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de
parte de Dios, preparada como una esposa que
se ha adornado para su esposo. Y oí una gran
voz desde el trono que decía: «He aquí la morada
de Dios entre los hombres, y morará entre ellos,
y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágrima de sus ojos,
y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor,
porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que
está sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas
las cosas.»

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan
(Jn 13,31-33a.34-35)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Juan
(Jn 13,31-33a.34-35)

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué:
«Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà
ben aviat. Fillets, és per poc temps que encara
estic amb vosaltres. Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he
estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también unos a otros. En esto conocerán todos
que sois discípulos míos: si os amáis unos a
otros».

Estimeu-vos com
jo us he estimat

a forma de parlar de Jesús és ben paradoxal. Quan s’atansa l’hora de la mort
ell parla que Déu el glorificarà ben aviat.
Allò que per a nosaltres és una gran ignomínia
com és la seva mort, per a Jesús és el moment
de la glorificació. I és ara quan ens deixa el
gran manament: Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres. Tal com jo
us he estimat, estimeu-vos també vosaltres.
Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres
tothom coneixerà si sou deixebles meus. El
criteri, doncs, que dona Jesús és molt clar: estimar com ell ha estimat, és a dir fins a la mort.
Llavors és quan demostrem, amb fets no amb
paraules, que som els seus deixebles. El manament és tan fàcil de dir com difícil de practicar. Per això a la primera lectura llegim: Pau i
Bernabé confortaven els convertits de nou i els
exhortaven que es mantinguessin fidels a
la fe. Els recordaven que per entrar al Regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Però també diu que els encomanaven
al Senyor en qui havien cregut. Estimar com
Jesús no és tasca que hàgim o que puguem
fer sols. Per això quan arriben a Antioquia van
reunir la comunitat per anunciar-los tot el que
Déu havia fet junt amb ells. Déu és sempre
amb nosaltres per ajudar-nos a seguir el seu
camí, camí d’amor que porta a la mort. És l’únic camí de fecunditat. L’Apocalipsi ens parla
del cel nou i la terra nova, fruit d’aquest amor.
El terme final és que Déu viurà amb ells, ells
seran el seu poble i el seu Déu serà Déu-queés-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes
dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits,
ni penes. Les coses d’abans han passat. Llavors el qui seia al tron afirmà: Jo faré que tot
sigui nou. Un amor com el de Jesús és la gran
força que transforma tot el nostre món, que
crea ja ara i aquí una realitat nova que arribarà
a la seva plenitud al final de la història. Però
aquest amor que porta al cel nou i a la terra
nova passa per la glorificació que és també
la mort. No ho oblidem.
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◗ Lectura dels Fets dels Apòstols
(Ac 14,21b-27)

COMENTARI

