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La Candelera: Jesús és la
llum en les nostres foscors
La Candelera és la festa de la presentació
del Senyor al temple de Jerusalem per ser
consagrat a Déu com a primer fill, tal com
manava la llei jueva. Precisament recordem
aquells dos vellets, Simeó i Anna, que en
acollir Jesús reconeixen que és la llum que
es manifesta a les nacions.
Avui celebrem la jornada de la Vida Consagrada. Alhora,
és també una diada assenyalada per als ancians, per a les
viudes –ja que Anna era viuda–, per als pares practicants, i
també per a tots nosaltres, que en el baptisme hem estat
consagrats a Déu com a fills seus.
Jesús, llum per a les persones que heu consagrat la
vostra vida a Déu
La finalitat d’aquesta jornada és ajudar-nos com a Església
a valorar cada vegada més el testimoni dels qui han escollit
consagrar tota la vida a Jesucrist.
Que vivim en un món ferit és una realitat constatable: la fam,
la pobresa, la marginació, la guerra, l’explotació, i tantes persones que estan a la cuneta de la vida. A més, experimentem noves formes d’aflicció i desesperança: els afectats per
la pandèmia, les catàstrofes naturals, els immigrats i refugiats que no acaben de trobar acolliment entre nosaltres,
les famílies trencades, els qui no tenen assegurats els drets
humans, els qui –de
totes les edats– no
tenen treball...
«Les accions dels En tots aquests rosconsagrats i consagrades tres descartats i sofrents se senten crigeneren fraternitat dats els consagrats
humana» i troben el Crist
maltractat, abusat,
immigrat, sofrent...
Els consagrats i consagrades es fan propers a tots amb la seva pregària, la seva
austeritat, la seva vida comunitària, el seu cor misericordiós... Les seves accions generen fraternitat humana, que és
alhora divina.
Avui se’ns convida a valorar-los, no només pel que fan, sinó
pel que són. Valorem i agraïm que s’hagin consagrat a Déu
del tot, i amb la seva consagració fan present el seu amor en
la nostra societat.
Som conscients dels reptes que avui teniu les diverses
congregacions i instituts a causa de les poques vocacions,

Imatge d’un petit altar improvisat en plena natura.

de l’edat i de les dificultats per exercir la missió. En aquestes
situacions ens cal estar atents al que ens suggereix l’Esperit
i viure-les en pau i serenor perquè tenim posada la confiança
en el Senyor, que és la nostra llum.
Jesús, llum per als pares i per als ancians
L’evangelista té molt d’interès a repetir diverses vegades que
els pares de Jesús són bons complidors de la llei jueva, de les
pràctiques religioses jueves. Avui diríem que són complidors
i educadors dels seus fills com a cristians. Certament que
la fe és un do que s’accepta lliurement, però la preparació
(educació) perquè sigui viscuda i acceptada és fonamental.
És la primera responsabilitat dels pares. Alhora, educar en
les virtuts evangèliques és la millor llavor que es pot sembrar
per viure amb sentit.
Simeó i Anna, els dos ancians acollidors, són figura dels qui
busquen, esperen i troben la llum i la pau; figura dels qui en
Jesús han trobat llum, pau i salvació i dels qui l’ofereixen –el
presenten– als altres.
La figura de Simeó i Anna és un homenatge a totes les
persones grans que intenten ser bones i justes, que tenen
l’Esperit, que donen gràcies perquè Jesús els porta pau i
llum, i que el saben presentar i oferir a tothom, especialment
als més petits.

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
Lectures del quart diumenge de durant l’any

Missatge per a navegants
Primera Lectura
Lectura del llibre de Jeremies, 1, 4-5.17-19
En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «Abans
que et modelés a les entranyes de la mare ja et vaig conèixer; abans de néixer ja
et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Ara, doncs, cenyeix-te
el vestit i ves a dir-los tot el que et manaré. No tinguis por d’ells, si no, seria jo, qui
te’n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una
muralla de bronze que resistirà contra tot el país: contra els reis de Judà i els seus
governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble. T’assaltaran però no et
podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho diu l’oracle del Senyor».

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint, 12, 31, 31 – 13, 13
Anheleu, però, els dons més grans. Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels
homes i dels àngels però no estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els
platerets que dringuen. Si tingués el do de la profecia i arribés a conèixer tots els secrets
de Déu i tota la veritat, si tingués tanta fe que fos capaç de transportar les muntanyes,
però no estimés no seria res. Si distribuís tot el que tinc, fins i tot si em vengués a mi
mateix per esclau, sense estimar, només per ser ben vist, no em serviria de res.
El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és presumit ni
orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s’alegra de les farses, sinó
de la rectitud; ho suporta tot, i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència.
L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de la profecia serà inútil, que el do de
parlar llenguatges misteriosos s’acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els
dons de conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets; el dia que ho coneixerem tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era nen, parlava com els
nens, sentia com els nens, raonava com els nens; però d’ençà que soc un home, ja no
m’és útil el que és propi dels nens. De moment coneixem com si hi veiéssim poc clar
una imatge reflectida en un mirall; després hi veurem cara a cara. De moment conec
només una part; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant la fe,
l’esperança i l’amor subsisteixen tots tres, però, de tots tres, l’amor és el més gran.

Joaquim Malé i Ribera

SALM 70
R. Els meus llavis diran a tothom com
m’ajudeu.

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 4, 21-30
En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació:
«Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura». Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles
paraules de gràcia. Deien: «No és el fill de Josep, aquest?». Jesús els digué: «De
segur que em retraureu aquesta dita: “Metge, cura’t tu mateix”: hem sentit dir el
que has fet a Cafarnaüm; fes-ho també aquí, al poble dels teus pares».
Però ell afegí: «Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta que sigui ben rebut
al seu país natal. En temps d’Elies, quan el cel, durant tres anys i sis mesos, no
s’obrí per donar pluja, i una gran fam s’apoderà de tot el país, ben segur que hi havia
moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d’elles, sinó a una viuda de
Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu també hi havia molts leprosos a Israel,
però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria».
En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret, el
tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble
per estimbar-lo. Però ell se n’anà passant entremig d’ells.
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Les paraules de Jesús sovint costen
de pair. En els inicis del seu ministeri,
a casa seva mateix, els qui l’escoltaven
van passar de la sorpresa i admiració al
rebuig frontal, arribant a l’extrem de voler matar-lo. Valgui com a exemple de la
dificultat d’escoltar amb el cor allò que
se’ns diu des del cor. Els conciutadans
de Jesús no van acceptar la revelació
d’una veritat culpablement emmudida:
que tots som fills de Déu i que, més enllà de les nostres diferències, la vida mateixa ens agermana. La paraula de Jesús
anuncia la bona nova de Déu i la salvació universal, de la mateixa manera que
la reacció d’algunes persones sol anar
de la indiferència a la reprovació. Però,
malgrat les dificultats que sempre hi ha
hagut, cal fer com Pau, que esgrimeix el
llenguatge més universal: l’amor.
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En vós m’emparo, Senyor, que no en
tingui un desengany.
Deslliureu-me, traieu-me del perill,
vós que sou bo; escolteu-me, salveume.
Sigueu el meu castell de refugi,
la meva roca salvadora.
Déu meu, traieu-me de les mans de
l’injust.
Vós sou la meva esperança, Déu meu,
he confiat en vós, Senyor, des de petit.
Vós em traguéreu de les entranyes de
la mare,
acabat de néixer em vaig emparar en
vós.
D’un cap a l’altre del dia
els meus llavis diran a tothom com
m’ajudeu;
m’instruïu, Déu meu, des de petit,
i encara avui us proclamo admirable.

EL MIRADOR
DEL SÍNODE

El bisbe Francesc amb el Papa

Els dicasteris (o comissions) són com els «ministeris»?
Efectivament. Hi hem presentat els reptes pastorals
que té cada diòcesi. Avui estem molt preocupats, sobretot a Europa, per la secularització, per la davallada de vocacions en el clergat i en la vida consagrada,
pels grans reptes que depara la immigració, la qüestió de la pederàstia, la unitat dels cristians, la relació amb l’Estat... En definitiva, per tot el que forma part
de la vida ordinària dels nostres bisbats. Aquestes trobades serveixen per reafirmar la comunió entre l’Església de Roma –a través dels seus dicasteris– i les
esglésies particulars.
Com va ser la trobada amb el Papa?
Hi va haver una salutació inicial personal i després una reunió amb ell juntament
amb tota la resta de bisbes. Un diàleg on es va poder parlar de tot. Vàrem estar-hi dues hores i mitja.
Vostè, quan el va saludar, què li va dir?
Li vaig dir que era el bisbe de Girona i que ara estava en pròrroga.
Com va ser la relació amb la resta de bisbes de les províncies eclesiàstiques
de Barcelona, Tarragona i València?
Amb Barcelona i Tarragona ja estem acostumats a treballar juntament. Ha anat
bé trobar-nos amb els bisbes de la província de València perquè hem pogut comprovar que els reptes són els mateixos.
Essent la seva darrera visita ad limina, va aprofitar per fer alguna cosa especial?
Teníem l’horari molt ajustat. Vam aprofitar per celebrar la missa a la basílica menor de la Santa Creu i Jerusalem, que és la que té assignada el cardenal Omella. Vaig tenir temps d’entrar en alguna llibreria, poca cosa més. El que sí puc dir
és que vaig tenir molt present que representava la Diòcesi de Girona a Roma.

Vatican Media

El treball en els grups
sinodals

Vatican Media

«Soc el Bisbe de Girona i estic en pròrroga».
D’aquesta manera va saludar el bisbe Francesc el
Sant Pare el divendres 14
de gener en l’audiència papal en el marc de la visita
ad limina dels bisbes de les
províncies eclesiàstiques
de Tarragona, Barcelona i
València. Durant aquests
dies començaven la jornada celebrant la missa en
una de les basíliques majors (Sant Pere, Sant Joan
del Laterà, Santa Maria la
Major, Sant Pau Extramurs)
i després es reunien en els
diferents dicasteris.
Per fer balanç d’aquesta
estada a Roma, el programa radiofònic diocesà «Església Viva» va entrevistar
el bisbe Francesc, conversa de la qual us oferim uns
fragments. La podreu escoltar completa a l’apartat
dels programes de ràdio
del web www.bisbatgirona.cat.

Des de la jornada d’obertura de la
fase diocesana del Sínode 20212023, a la Catedral, han estat molts
els grups i col·lectius que han iniciat
el treball a l’entorn de la pregunta
fonamental que se’ns planteja: quina
és l’experiència que fem de «caminar junts», com a Església i amb la
societat, i quins passos ens sembla
que ens convida a fer l’Esperit per
créixer en aquest nostre «caminar
junts».
A més dels professors de l’Institut de
Ciències Religioses, els membres de
la comissió diocesana han recorregut
el territori per presentar el Sínode i
sensibilitzar-nos per viure la sinodalitat. Ha estat un necessari primer moment per descobrir què se’ns demanava i com cada membre del Poble
de Déu hi podia participar fent una
experiència espiritual novedosa.
Ara estem en el moment dels treballs dels grups. N’hi ha a les parròquies i en els moviments, en escoles
catòliques i en serveis eclesials; n’hi
ha que apleguen carismes diferents
de la nostra comunitat i n’hi ha que
apleguen només preveres, diaques,
consagrats o laics. S’ha tingut en
compte la consulta als consells instituïts en l’àmbit diocesà, arxiprestal
o parroquial. Al seu nivell, totes les
edats hi estan representades, començant pels infants i adolescents
que aquestes setmanes participen
en el «joc de l’oca» sinodal per fer
arribar la seva percepció, neta i necessària.
S’han allargat els terminis: tenim
temps fins al 30 de març per fer arribar la nostra aportació. Potser ens
està costant una mica més implicar-hi
els cristians que s’han anat allunyant
de les nostres comunitats. Hem de
mirar d’incloure tots els punts de
vista i integrar-los en la síntesi de la
nostra diòcesi, que serà presentada
en una jornada pasqual on tots serem
convocats: en escolta els uns dels altres, tot escoltant l’Esperit.
Mn. Joan M. Amich,
responsable de la comissió
diocesana per al Sínode

agenda
DIMECRES, 2 DE FEBRER
Celebració de la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada. A les 8 del vespre, missa a l’església del Mercadal de
Girona. Presidirà el bisbe Francesc.

DIJOUS, 3 DE FEBRER
Presentació del Calendari interreligiós i interconviccional 2022. A dos
quarts de 7 de la tarda al Centre Cívic
del Barri Vell de Girona.

santoral i lectures
tori Estatal Txaikovski de Moscou.
A dos quarts de 6 de la tarda a l’església de Santa Maria dels Turers de
Banyoles. Taquilla inversa en benefici
de Càritas.

DIUMENGE, 6 DE FEBRER
Administració dels ministeris laicals a Joan Puig. A les 10 del matí a
l’església de Cornellà del Terri. Presidirà el bisbe Francesc.

DISSABTE, 5 DE FEBRER
Concert d’orgue a càrrec de Nikita
Morozov, estudiant del Conserva-

APUNTS
La campanya «Llança’t per Càritas» recull 8.247 euros
Del 2 de desembre al 5 de gener
l’Espai Gironès de Salt va acollir
la campanya solidària «Llança’t
per Càritas», amb l’objectiu de
contribuir a fer front als efectes
de la pandèmia de la COVID-19.
A l’aparcament exterior del centre comercial es va instal·lar un
tobogan de gel sintètic amb què
es podia viure l’experiència comprant una fitxa amb un donatiu mínim d’un euro.
En total s’han recollit 8.247 euros, que seran destinats a dos projectes: un de
cobertura de necessitats bàsiques amb un servei per a les persones que no
poden cobrir-les i un segon a la infància, joves i família, amb un servei d’intervenció educativa.

Dimecres 2 de febrer, Jornada de la Vida Consagrada
«Caminant junts» és el lema de la Jornada
de la Vida Consagrada, que se celebra el 2
de febrer coincidint amb la festa de la Presentació del Senyor. Amb aquest lema, els
consagrats i consagrades s’uneixen al camí
sinodal que es va iniciar l’octubre del 2021
i que culminarà l’octubre del 2023. Els bisbes de la Comissió Episcopal per a la Vida
Consagrada conviden, en el seu missatge,
«a caminar junts» des de la consagració,
l’escolta, la comunió i la missió. «Mentre
avancem en el camí sinodal –escriuen els
bisbes– donem gràcies a Déu pel do de la
vida consagrada que enriqueix l’Església
amb les seves virtuts i carismes i mostra al
món el testimoni alegre de l’entrega radical
al Senyor».

Diumenge quart de durant l’any,
30 de gener de 2022. St. Lesmes
(+ 1100), monjo benedictí. Patró
dels majordoms. Sta. Jacinta Mariscotti (+ 1640), dedicada a la vellesa
i al culte de l’Eucaristia. Sta. Martina (+ 677), verge i màrtir. Lectures:
Jr 1, 4-5.17-19 / Sl 70 / 1C 12, 31
– 13,13 (o més breu: 13, 4-13) / Lc
4, 21-30.
Dilluns, 31. St. Joan Bosco (+
1888), prevere. Fundador de la Congregació dels Salesians. Patró del
cinema, del circ, mags, empresaris d’espectacles i dels joves. Sta.
Marcel·la (+ 410), vídua pobra i humil. Lectures: 2S 15, 13-14.30; 16,
5-13a / Sl 3 / Mt 5, 1-20.
Dimarts, 1 de febrer. Sta. Brígida d’Irlanda (+ 525), religiosa.
Bta. Margarida Rivière (+ 1784),
religiosa i màrtir. Lectures: 2S 18,
9-10.14b.24-25a.30 – 19,3 / Sl 85 /
Mt 5, 21-43.
Dimecres, 2. Presentació del Senyor al temple. Mare de Déu de la
Candelera, patrona dels electricistes. Venerada a Castelló d’Empúries. Mare de Déu de l’Ajuda. St. Corneli, centurió deixeble del Senyor.
Sta. Joana de Lestonnac (+ 1640),
fundadora de les Filles de Nostra
Senyora. Lectures: Ml 3, 1-4 (o bé:
He 2, 14-18) / Sl 23 / Lc 2, 22-40 (o
més breu: 2, 22-32).
Dijous, 3. St. Blai (+ 300), bisbe i
màrtir. Patró dels otorrinolaringòlegs
i advocat contra el mal de coll. Sts.
Simeó i Anna (s. I). Patrons de Vida
Creixent. Sta. Claudia Thénevenet
(+ 1837). Fundadora de les Religioses de Jesús Maria. Lectures: 1R 2,
1-4.10-12 / Sl 1Cr 29,10.11abc.11d12a.12bcd / Mc 6, 7-13.
Divendres, 4. Sta. Verònica o Berenice, deixeble del Senyor. Patrona
de la fotografia i de les rentadores.
Lectures: Sir 47, 2-13 / Sl 17 / Mc 6,
14-29.
Dissabte, 5. Sta. Àgata o Àgueda
(+ 200), noia màrtir patrona dels
campaners. Advocada de les dones que pateixen dolència als pits.
Lectures: 1R 3, 4-13 / Sl 118 / Mc
6, 30-34.
Litúrgia de les Hores. Diumenge,
de la festa. Te Deum. Dilluns i dissabte, del propi. Dimarts i divendres, de la fèria. Dimecres, de la
festa. Te Deum. Dijous, de la fèria o
d’una de les memòries.

