
 N. 740 - DIUMENGE III (22/1/2023)  

«Convertiu-vos!» 
Ens sobta, Senyor, el teu primer consell.  
Ens sobta que la primera cosa que demanes  
sigui que canviem la nostra mirada 
sobre les coses, sobre el món i sobre la vida. 
Ens demanes una mirada nova i lluminosa 
que no es deixi guiar per les pors antigues 
d’un cor que no és capaç de veure més enllà 
d’interessos i necessitats que l’acaparen. 
I nosaltres et demanem, Senyor, un cor nou 
que faci possible una mirada diferent, 
perquè hem après que les coses essencials 
només amb el cor les podem veure bé. 
Aleshores, amb un cor nou dins nostre, 
podrem descobrir la riquesa del teu Regne, 
i sabrem seguir-te amb decisió i prestesa, 
com ho feren aquells primers deixebles 
quan la teva crida els arribà al cor. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu: 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 
profeta 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 Jesús començà a predicar així: 
«Convertiu-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 abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més 
enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb 
el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren 
immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell.  
I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la Bona Nova del 
Regne i guarint entre la gent tota malaltia.] [Mt 4,12-23] 

Salm responsorial 26 
R/. El Senyor m’il·lumina i em salva. 



 

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. 
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. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Deixar-se batejar per l’Esperit de Jesús 
Els evangelistes s’esforcen per diferenciar bé el baptisme de Jesús del baptisme 
de Joan. No cal confondre’ls. El baptisme de Jesús no consisteix a submergir els 
seus seguidors a les aigües d’un riu. Jesús submergeix els seus en l’Esperit Sant. 
L’evangeli de Joan ho diu de manera clara. Jesús posseeix la plenitud de l’Esperit 
de Déu, i per això pot comunicar als seus aquesta plenitud. La gran novetat de 
Jesús consisteix que Jesús és «el Fill de Déu» que pot «batejar amb Esperit Sant». 
Aquest baptisme de Jesús no és un bany extern, semblant al que alguns han po-
gut conèixer potser a les aigües del Jordà. És un «bany interior». La metàfora 
suggereix que Jesús comunica el seu Esperit per penetrar, amarar i transformar 
el cor de la persona. 
Aquest Esperit Sant és considerat pels evangelistes com a «Esperit de vida». Per 
això, deixar-se batejar per Jesús vol dir acollir el seu Esperit com a font de vida 
nova. El seu Esperit pot potenciar en nosaltres una relació més vital amb ell. Ens 
pot portar a un nivell nou d’existència cristiana, a una nova etapa de cristianisme 
més fidel a Jesús. 
L’Esperit de Jesús és “Esperit de veritat”. Deixar-se batejar per ell és posar veritat 
al nostre cristianisme. No deixar-se enganyar per falses seguretats. Recuperar 
una vegada i una altra la nostra identitat irrenunciable de seguidors de Jesús. 
Abandonar camins que ens desvien de l’evangeli. 
L’Esperit de Jesús és «Esperit d’amor», capaç d’alliberar-nos de la covardia i de 
l’egoisme de viure pensant només en els nostres interessos i benestar. Deixar-se 
batejar per ell és obrir-se a l’amor solidari, gratuït i compassiu. 
L’Esperit de Jesús és «Esperit de conversió» a Déu. Deixar-se batejar per ell vol 
dir deixar-se transformar lentament per ell. Aprendre a viure amb els seus crite-
ris, actituds, cor i sensibilitat envers els qui viuen patint. 
L’Esperit de Jesús és «Esperit de renovació». Deixar-se batejar per ell és deixar-se 
atreure per la novetat creadora. Ell pot despertar el millor que hi ha a l’Església i 
donar-li un «cor nou», amb més capacitat de ser fidel a l’evangeli. (J. A. Pagola] 

L’objectiu de Jesús és que els seus seguidors introdueixin al món  
una nova dinàmica: la que respon al projecte de Déu. 



 

Com es va crear el món? 
Fa uns dies, en una discussió sobre ciència i religió, un que s’afirmava no-creient 
(però més aviat semblava una mica cregut) ens interpel·lava als creients dient: «I 
vosaltres... ¿¡encara us creieu el que diu la Bíblia per explicar la creació del món!?» 
I per tota resposta, algú de la colla li preguntà: «A quina de les dues explicacions et 
refereixes?, Perquè a la Bíblia, n’hi ha dues explicacions, i cada una ho explica a la 
seva manera.» 
Efectivament hi ha dos relats diferents que expliquen la creació del món. I a més a 
més, els dos relats van empalmats, l’un darrere de l’altre: els podem trobar tots dos 
a les dues primeres pàgines de la Bíblia.  
El primer relat que trobem és aquell que ens diu que Déu va fer el món en sis dies, i 
que el dia sisè va crear l’home i la dona. És el relat amb què comença la Bíblia.  
El segon relat ve a continuació i diu: «quan el Senyor-Déu va fer la terra i el cel, no hi 
havia cap matoll ni havia nascut l'herba, perquè el Senyor-Déu encara no havia fet 
ploure, ni existia cap home que pogués conrear els camps. Però de dintre la terra 
pujava una humitat que els amarava en tota la seva extensió. Llavors el Senyor-Déu 
va modelar l'home amb pols de la terra.» I a continuació parla de la creació de dona, 
del paradís, de la serp, de la poma... 
Més complicat encara: el primer relat, el que enceta la Bíblia, no és el primer que es 
va redactar. El segon relat, el que ve a continuació, és molt més antic, ja que data 
dels temps del rei David, cap a l’any 1000 abans de Crist. Mentre que el relat dels sis 
dies (el primer que surt) és molt més recent: en temps de l’exili de Babilònia, els 
jueus va sentir aquesta tradició dels assiris, els va agradar i se la van quedar. 
Això és el que hi ha: dos relats diferents per explicar la creació del món per part de 
Déu. Ara bé, una de dues: o les coses van passar tal com ens diu el relat més antic o 
van passar tal com les explica el relat més recent. A més, tenint com tenien ja un 
relat que explicava la creació, és ben curiós que els captivés tant el relat que van 
sentir en l’exili de Babilònia, i l’incorporessin a les seves tradicions (després de fer-li 
alguns retocs d’acord amb les seves creences). 
I parlant de retocs, en el relat que el poble jueu va importa de Babilònia, el de la 
creació en sis dies— hi ha un detall que no es pot passar per alt i és que cada un dels 
sis dies de la creació acaba amb una afirmació rotunda: «I Déu va veure que això era 
bo!». Tret del darrer dia, la creació de l’home i la dona, que diu: «I va veure que era 
molt bo!» La Bíblia insisteix a proclamar la bondat d’un món creat per un Déu bo. 
A diferència de nosaltres, a aquella bona gent no els preocupava com s’havia fet 
tècnicament el món. El que ells volien era recordar que «Algú» havia fet el món i 
l’havia fet amorosament, positivament, i no com a càstig o condemna. Els interes-
sava qui havia fet i què havia fet. En canvi, no els preocupava no pas com l’havia fet. 
De tot el que la ciència pot dir sobre els orígens, res no pot entrar en contradicció 
amb la Bíblia: la Bíblia parla del sentit de la creació. La ciència pot parlar de molts 
aspectes de la creació... però no pas de sentit, perquè d’això no en pot dir res! ❏ 



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 22 DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU 
Dilluns, 23 20.30 - Pregar la Paraula a CM 
Dimarts, 24 13.00 - Reunió Arxiprestal de preveres 

19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
Dimecres, 25  Festa de la Conversió de Sant Pau, final de la 

Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians: 
09.00-12.30 - L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 

           amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 
Dijous, 26 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
Dissabte, 28 FESTA DE SANT TOMÀS D’AQUINO 

11.00 - Missa: acabada la missa, compartirem un «refrigeri ca-
lent» per celebrar el Sant Patró. 

19.30 - Missa: presidida pel P. Juan Martín Askaiturrieta, CMF 
(provincial, missioners claretians de Sanctus Paulus). 
Acabada la missa, refrigeri a la cripta de la parròquia. 

Aquell dia NO hi haurà missa al COR DE MARIA a les 20:00. Ens 
trobem tots plegats celebrar la festa de Sant Tomàs 
d’Aquino. 

Febrer, 4 Cloenda de l’ANY CLOTET (En parlarem la setmana que ve) 

AVUI, DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU 
Del 22 al 28 de gener les diòcesis catalanes celebrem la VII edició de la Setmana de 
la Bíblia. El lema proposat enguany per les entitats promotores és: «Us anunciem allò 
que hem vist i sentit» (1Jn 1,3). Diumenge passat assenyalàvem com a font més directa 
d’informació el web oficial: www.setmanadelabiblia.cat. 
Els cristians catòlics patim encara les conseqüències dels molts segles en què va es-
tar prohibida la lectura de Bíblia, que a més a més només era publicada en llatí. I 
hem de reconèixer que la lectura assídua de la Bíblia és una de les coses bones que 
nosaltres, els catòlics, hauríem d’aprendre dels nostres germans protestants. En una 
Església sinodal, en què –com diu el papa Francesc— hem d’aprendre a escoltar-nos 
els uns als altres, la primera cosa que hem d’escoltar és LA PARAULA DE DÉU.  
Una bona manera de començar és amb la lectura diària de l’evangeli de cada dia. 
Tenim a l’abast molt recursos (i econòmics) per fer efectiva aquesta pràctica.  

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 (08025 / Tlf. 93 458 60 76) 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Ptge. Alió 8 / Tlf. 93 457 06 81) 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34 

 

http://www.setmanadelabiblia.cat/
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