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Lectura del llibre d'Isaïes   
(Is 8,23b-9,3)

En temps passat, el Senyor humilià el 
país de Zabuló i de Neftalí, però a la 
fi dels temps enaltirà el camí del Mar, 
l’altra banda del Jordà, Galilea dels pa-
gans. El poble que avançava a les fos-
ques ha vist una gran llum, una llum 
resplendeix per als qui vivien al país te-
nebrós. Els heu omplert de goig, d’una 
alegria immensa; s’alegren davant vos-
tre com la gent a la sega, com fan festa 
els vencedors quan reparteixen el botí. 
Heu trossejat el jou que li pesava, la 
barra que duia a l’espatlla i l’agulló del 
qui l’arriava; tot ho heu trossejat com 
al dia de Madian.

Salm responsorial [26,1.4.13-14 (R.: 1a)]

El Senyor m’il·lumina i em salva, 
qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur    
que protegeix la meva vida, 
qui em pot esfereir?
R. El Senyor m’il·lumina i em salva.

Una cosa he demanat al Senyor, 
i la desitjo amb tota l’ànima: 
poder viure a la casa del Senyor 
i vetllar pel seu temple. R.

N’estic cert, fruiré en la vida eterna 
de la bondat que em té el Senyor. 
Espera en el Senyor! 
Sigues valent!    
Que el teu cor no defalleixi. 
Espera en el Senyor! R.

Lectura de la primera carta de sant 
Pau als cristians de Corint  
(1Co 1,10-13.17)

Germans, pel nom de Jesucrist, el 
nostre Senyor, us demano que aneu 
d’acord i que no hi hagi divisions entre 
vosaltres; estigueu ben units en una 
sola manera de pensar i en un sol pa-
rer. Perquè alguns de la casa de Cloa 
m’han parlat de les desavinences que 
hi ha entre vosaltres. Vull dir que ca-
dascú de vosaltres afirma: «Jo sóc par-
tidari de Pau», «Doncs jo, d’Apol·ló», 
«Jo, de Quefes», «Jo, de Crist». Com és 
això? El Crist està dividit? És que Pau ha 
estat crucificat per vosaltres o heu es-
tat batejats en el nom de Pau? Crist no 
m’ha enviat a batejar, sinó a anunciar 
l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a un 
llenguatge de savis, perquè la creu de 
Crist no perdi el seu valor.

Lectura de l’evangeli segons sant 
Mateu (Mt 4,12-23)

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia 
estat empresonat, se’n tornà a Galilea, 
però no anà a viure a Natzaret, sinó a 
Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de 
Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de 
complir allò que anunciava el profe-
ta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, 
camí del mar, l’altra banda del Jordà, 
Galilea dels pagans: El poble que vivia 
a les fosques ha vist una gran llum, una 
llum resplendeix per als qui vivien al 
país tenebrós.» Des d’aquell temps Je-
sús començà a predicar així: «Conver-
tiu-vos, que el Regne del cel és a prop.»

[Tot vorejant el llac de Galilea, veié 
dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i 
Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, 
perquè eren pescadors, i els digué: 
«Veniu amb mi, i us faré pescadors 
d’homes.» Immediatament abando-
naren les xarxes i se n’anaren amb ell. 
Més enllà veié altres dos germans, Jau-
me i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la 
barca amb el seu pare, repassant les 
xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandona-
ren immediatament la barca i el pare, i 
se n’anaren amb ell. I anava per tot Ga-
lilea, ensenyant a les sinagogues, pre-
dicant la bona nova del Regne i guarint 
entre la gent tota malaltia.]

Quan posem els ulls en el Crist

Jesús era un viatger nat, conscient que, arreu del món, ningú no podia perdre l’oportunitat de conèixer el seu Pare. No 
és d’estranyar, doncs, que en algun passatge de l’evangeli Jesús s’adormís perquè es trobava exhaust (Mc 4, 35-41). Ara, 
el tenim a la Galilea dels pagans, regió més propensa al contacte amb d’altres cultures i, per tant, menys escrupolosa en 
el compliment de la Llei.

Aquest diumenge, Jesús ens ensenya què és ser humil. En primer lloc, marxa cap a una regió de la Galilea poc recomana-
ble per visitar i, en segon lloc, crida quatre pescadors perquè l’ajudin en la seva missió. O és que els galileus no són prou 
dignes de rebre la Bona Nova perquè no segueixen fil per randa la línia editorial del judaisme imperant? És que, potser, 
els pescadors no tenen prou categoria com per acollir el missatge de Jesús?

Senyor Jesús, ajuda’ns a que puguem veure tothom amb la teva mirada neta i que, com deia santa Teresa de Jesús,  
«pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad» (I Moradas 2, 11).

LA PARAULA ENS HA D'UNIR EN LA FE, 

PERÒ TAMBÉ ENS HA D'UNIT EN LA CARITAT 

I EN L'ESPERANÇA

COMUNIÓ EN LA PARAULA

Benvolgudes i benvolguts, aquest diumenge s’escau dins la 
«Setmana de pregària per a la unitat dels cristians» i, al ma-

teix temps, és el diumenge dedicat a la Paraula, instaurat pel 
papa Francesc. Les dues ocasions són motius de sobres per me-
rèixer la nostra atenció.

Sovint s’ha mal interpretat la divisió dels cristians, pensant que, 
en els seus inicis hi havia una perfecta harmonia que s’hauria 
deteriorat amb el pas de la història. Però res més lluny de la 
realitat, perquè gairebé sempre hi ha hagut discrepàncies entre 
els cristians —fruit de la condició humana mateixa—, i mai no 
va existir aquella uniformitat o perfecta harmonia, tal com es 
desprèn rellegint la vida de les primeres comunitats cristianes, 
exposada en el Nou Testament. Però podem dir que allò que 
ha caracteritzat des de sempre la comunitat cristiana ha estat 
la seva comunió: els cristians s’han mantingut fidels al nucli de 
la fe, al credo, en comunió amb els seus pastors, comunió com-
patible amb una diversitat de ritus i tradicions que han persistit 
des dels temps antics fins avui, en alguns casos.

Ara bé, aquesta comunió en la diversitat s’ha vist alterada his-
tòricament per aquells que s’han desvinculat dels seus pastors 
per motius doctrinals o organitzatius i han actuat al marge de 
la comunió amb la resta. Dit amb altres paraules, han trencat 
la «plena» comunió eclesial, com ho indica la Constitució so-
bre l’Església, Lumen gentium, del Concili Vaticà II (cf. LG 14-15). 
Això vol dir que resta una unitat, encara que no plena. Perquè 
«l’Església se sent unida per moltes raons amb aquells qui, pel 
fet de ser batejats, s’honoren amb el nom de cristians, però no 
professen íntegrament la fe o no conserven la unitat de comu-
nió sota el successor de Pere» (LG 15). Aquesta és la unitat que 
voldríem assolir: la comunió «plena» o la unitat en la comunió. 
Des del Concili Vaticà II s’ha arribat a alguns acords ecumènics 
importants; però encara estem lluny d’aconseguir una unitat en 
la comunió.

El que sí que compartim tots els cristians de les diferents confes-
sions és la «comunió en la Paraula». Som «oients» de la matei-
xa Paraula, per utilitzar l’expressió del teòleg Karl Rahner, i tots 
proclamem la mateixa Paraula de salvació. Crec oportú recordar 
això en aquest diumenge dedicat a la Paraula, perquè —a més— 
la «comunió en la Paraula» no és sols una comunió cristiana, 
sinó que està cridada a ser una comunió que englobi totes les 
dones i homes. La Paraula que proclamem els cristians ha de 
ser també paraula de comunió universal entre tots els homes 
i dones de qualsevol condició, com si fos una paràfrasi de les 
paraules que obren la Constitució sobre l’Església en el món, 
Gaudium et spes, del Concili Vaticà II: «Els goigs i les esperances 
dels homes són també els goigs i les esperances de l’Església» 
(cf. GS 1). La Paraula ens ha d’unir en la fe, però també ens ha 
d’unir en la caritat i en l’esperança. Unitat entre la gent cristiana 
de les diverses confessions i unitat humana, en la qual som i de 
la qual participem.

Ben vostre,

† Joan Planellas i Barnosell
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

FORMACIÓ

Formació d’agents de pastoral: curs de litúrgia 
a Reus

Emmarcat en la formació d’agents de pastoral que establei-
xen les prioritats pastorals diocesanes, els arxiprestats del 

Baix Camp, del Priorat i de Reus proposen un curs de litúrgia 
que compta amb el suport de l’Institut Superior de Ciències 
Religioses Sant Fructuós. Els curs està enfocat als laics i laiques, 
especialment a aquells que desenvolupen serveis en la litúrgia, 
com ara els lectors, els acòlits o els cantors.

Les inscripcions al curs es poden fer a les parròquies 
d’aquests arxiprestats, entregant la butlleta que trobareu 
escanejant el codi QR omplerta, o bé enviant al correu elec-
trònic sfrancesc.reus@arqtgn.cat el vostre nom i cognoms, 
un correu electrònic i un telèfon de contacte, la vostra par-
ròquia i, en cas que així sigui, el servei litúrgic que realitzeu.

El calendari de les sessions serà el següent:

—25 de gener: La litúrgia de l’Església, a càrrec de Mn. Robert 
Otaba.

—1 de febrer: El sagrament de l’Eucaristia, a càrrec de Mn. 
Rafael Serra.

—8 de febrer: La pregària eucarística, a càrrec de Mn. Rafael 
Serra.

—15 de febrer: El ministeri de lectors, a càrrec de Mn. Xavier 
Roig.

—1 de març: El ministeri d’acòlits i el cant en la litúrgia, a càr-
rec de Mn. Xavier Roig.

—8 de març: Pregar amb els Salms. La Pregària de les Hores, a 
càrrec de les Germanes Clarisses de Reus.

—15 de març: Eucaristia: Caritat i evangelització, a càrrec de 
Mn. Josep M. Gavaldà.

—22 de març: L’espiritualitat que emana de la litúrgia, a càrrec 
de Mn. Jordi Font Plana.

La sessió del 8 de març tindrà lloc al Monestir de Santa Clara 
de Reus (carrer Bernat Metge 11), i la del 22 de març serà a la 
Prioral de Sant Pere de Reus. La resta de sessions es faran a la 
Parròquia de Sant Francesc de Reus (entrant pel carrer Balmes 
35). L’horari serà de 20.00 a 21.30 h.

publICACIÓ

La fe, tema central del 
nou número de la revista 
Església de Tarragona

Fructuós, Auguri i Eulogi ens 
donen el primer testimoni es-

crit de la fe cristiana a la penínsu-
la Ibèrica. Els màrtirs tarragonins 
professaven la nostra mateixa 
fe: «Jo adoro l’únic Déu, que ha 
fet el cel, la terra, el mar, i tot 
el que contenen.» L’Església de 
Tarragona ha caminat, al llarg 
de la història, prenent el seu 

testimoni de fe com a exemple. La seva festi-
vitat, al mes de gener, coincideix, també, amb la Setmana de 
pregària per la unitat dels cristians i la Setmana de la Bíblia.

Per això, el nou número de la revista Església de Tarrago-
na, el 330, tracta, com a tema central, la fe. Ho fem a partir 
d’una pregunta: «Per què creus en el Déu de Jesús?». Tretze 
persones ens donen el seu testimoni de fe. Ho fan el P. Manel 
Gasch, abat de Montserrat; les missioneres Teresa M. Abelló 
i Maria Lluïsa Maduell; Mons. Lluís Solé, bisbe de Trujillo; el 
pastor protestant Narcís de Batlle; el reverend anglicà Rafa-
el Arencón; Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia La 
Salle; Montserrat Trias, professora del Col·legi Maria Rosa 

Molas de Reus; el doctor en Història Daniel Piñol; la periodis-
ta María Ángeles Fernández; Quim Nin, secretari general del 
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat; la 
coordinadora dels Equips Mòbils i Donació Interna del Banc 
de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Nú-
ria Vilanova, i el doctor en Ciències Químiques, F. Xavier Rius.

En l’àmbit cultural, el Secretariat diocesà per a la religiositat po-
pular i el turisme ens proposa iniciar un nou recorregut a través 
de l’arxiprestat de l’Urgell-Garrigues. I aquest nou número de la 
revista diocesana incorpora, també, una nova secció, Gastrono-
mia i fe, on trobareu receptes amb arrels cristianes, en aquest 
cas, Casa Fornet d’Alcover ens porta la recepta dels blaiets.

Podreu adquirir la revista Església de Tarragona a les vostres 
parròquies, a la Llibreria de l’Arquebisbat (telèfon 977 23 34 12 
ext. 225 / llibreria@arqtgn.cat) o bé a la Llibreria Catòlica de 
Reus (carrer de Sant Llorenç, 2).

Per a fer-vos subscriptors i rebre tots els exemplars al vostre 
domicili cal que empleneu la butlleta que trobareu a l’apartat 
de Publicacions i Premsa del web de l’Arquebisbat (per a més 
informació podeu trucar al telèfon 977 23 34 12 ext. 205).




