
 

Aquest diumenge celebrem la Jornada 
Mundial de les Migracions. Tots som 
conscients del greu problema de les 
migracions i de com aquestes canvien, 
en certa manera, la fesomia dels nostres 
països.

Les imatges que sovint ens arriben dels camps de refugiats, 
dels qui moren en intentar la travessia del nostre mar per 
arribar a Europa, dels qui venen en pasteres i han de ser 
rescatats... ens commouen. Tanmateix, no podem oblidar 
la quantitat de persones que han vingut a casa nostra i 
que encara truquen a la porta cercant reconeixement, 
treball, mitjans dignes per viure...
Certament que les migracions tenen moltes causes. Hi 
ha persones que han de marxar de casa seva a causa de 
la guerra, de la persecució, de la violència, de situacions 
polítiques que fan impossible la vida o la posen en perill. Són 
aquells a qui caldria acollir com a refugiats amb un estatut 
especial i reconegut internacionalment. Moltes d’aquestes 
persones avui han de malviure en camps de refugiats. Cal 
considerar els qui han de migrar pel poc desenvolupament 
del seu país, que impedeix tenir accés als recursos per 
portar una vida digna. Tots cerquen la possibilitat de millora 
per a ells i les seves famílies.
També, certament, emigren joves a la recerca d’un treball 
d’acord amb els seus estudis i possibilitats per les facili-
tats que troben en altres països, així com els professio-
nals que per interessos empresarials s’han de desplaçar.
Tanmateix, cal fixar-nos en els immigrats que ja tenim 
a casa nostra i que han hagut de deixar els seus països 
d’origen per múltiples causes.
Per a nosaltres la migració no és un concepte: són 
persones humanes amb les seves peculiaritats, les seves 
cultures i necessitats, que han esdevingut veïns i veïnes 
que cal estimar.
Per això, com demana el papa Francesc, ens cal acollir, 
protegir, promoure i integrar.

Acollir
Políticament, significa ampliar les possibilitats perquè 
els immigrants i refugiats puguin entrar legalment i 
amb seguretat en els països de destí. Cal pensar en 
els corredors humanitaris per als més vulnerables. Però 
també calen institucions i persones d’acollida per escoltar, 
fer-se càrrec de les situacions, orientar, oferir propostes. 

I en l’aspecte més individual, això requereix una actitud 
propera, no considerar-los estranys, sinó germans.

Protegir
Reconèixer i garantir els drets i la dignitat de tots aquells 
que han cercat seguretat, possibilitats d’una vida més 
digna, tenir recursos per satisfer les seves necessitats i les 
de les seves famílies. Certament que aquesta protecció 
demana mesures legals, però també ens demana, a títol 
més personal, l’actitud de respecte i de reconèixer que 
els immigrants tenen drets com nosaltres, per evitar-ne 
la discriminació.

Promoure
Cal procurar el desenvolupament humà integral dels 
immigrants perquè tinguin la possibilitat de realitzar-se com 
a persones. Aquí cal valorar i potenciar tots els esforços 
en la promoció de la inserció sociolaboral. Alhora, té molta 
importància garantir als infants i joves l’accés a tots els nivells 
d’educació. També l’oferiment d’aprenentatge de l’idioma és 
molt important per comprendre’s i comunicar-se.

Integrar
Tot el que es fa perquè els immigrants participin plenament 
en la vida de la societat que els acull és un enriquiment mutu. 
No es tracta de suprimir o oblidar la seva pròpia identitat, 
sinó que amb la riquesa de la seva identitat s’integrin en la 
societat i participin de la vida social i eclesial, si s’escau. Es 
tracta d’apostar per la cultura de la trobada.
Recordem les paraules de Jesús: «Era foraster i em vàreu 
acollir».

ALGÚ TRUCA A CASA 
TEVA
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La Creu de Lampedusa, construïda amb les fustes d’una pastera, símbol 
de solidaritat i acollida



SALM  39

R. Aquí em teniu: «Déu meu, vull fer la 
vostra voluntat».

 
Tenia posada l’esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha inspirat als meu llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu.
 
Però vós no voleu oblacions ni 

sacrificis,
i m’heu parlat a cau d’orella.
No exigiu l’holocaust ni l’expiació.
 
Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre.
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor».
 
Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d’anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE SEGON DE DURANT 
L’ANY

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del primer llibre de Samuel 3, 3b-10, 19

En aquell temps, Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Se-
nyor, on hi havia l’arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí 
em teniu». Corregué cap a Elí i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em 
teniu». Ell li replicà: «No t’he cridat pas. Ves-te’n a dormir». I el noi se n’anà a 
dormir. El Senyor el tornà a cridar, i Samuel s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: 
«He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu». Elí replicà: «Fill meu, no t’he cridat 
pas. Torna-te’n a dormir».
Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no 
se li havia revelat.
Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel, i ell s’aixecà, anà on Elí dormia i li 
digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu». Llavors Elí comprengué que 
era el Senyor qui cridava el noi, i digué a Samuel: «Ves a dormir i, si et torna a 
cridar, digues-li: Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta». El Senyor es 
presentà i el cridà, com les altres vegades: «Samuel, Samuel». Ell li respongué: 
«Parleu, que el vostre servent us escolta».
Samuel es va fer gran. El Senyor l’afavoria sempre i no deixà de complir mai cap 
de les seves profecies.

Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 6, 13b-15a, 17-20

Germans, el cos no és per fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos. I 
Déu, que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu 
poder. No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? El qui s’uneix 
al Senyor forma amb ell un sol esperit. Fugiu de la fornicació. Els altres pecats 
que l’home comet són exteriors al seu cos, però el fornicador peca contra el 
seu propi cos.
No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut 
de Déu i que resideix en vosaltres? No sabeu que no sou vostres? Déu us ha 
adquirit a un preu molt alt: glorifiqueu-lo en el vostre cos.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 1, 35-42

En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús, 
que passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu». Quan els dos deixebles van sentir 
que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els 
preguntà: «Què voleu?». Ells li digueren: «Rabí, –que vol dir “mestre”–, on us 
allotgeu?». Jesús els respon: «Veniu i ho veureu». Ells hi anaren, veieren on 
s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda. Un 
dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús era Andreu, el 
germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó, 
i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir «l’Ungit». I l’acompanyà on era 
Jesús. Jesús se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, 
que vol dir “Pedra”».

«Convidar a veure»

Jesús convida a aquests deixebles 
que s’acostin a ell, que vegin el 
que fa, com ho fa i per què ho fa. 
Aquesta és l’actitud de l’Església en 
sortida: convidar a veure. Però que 
veuran aquells que convidem a les 
nostres esglésies? Les nostres co-
munitats tenen alguna cosa a ense-
nyar? Quins signes de «bona nova» 
podem oferir? Molt sovint la rutina 
i el pes de la nostra història ens ha 
deixat un empremta que ens marca. 
Però malgrat tot això i la realitat de 
la nostra societat, hem de convidar a 
veure. Hem de proposar amb entusi-
asme aquesta Paraula que ens dona 
vida, que ens fa sentir-nos servidors 
dels homes i dones del món, amb 
il·lusió i confiança en Déu.

Jordi Reixach i Masachs
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MIRADORVisita pastoral: de l’Alt Fluvià al Montgrí – la 
Bisbal

Amb la missa solemne amb mo-
tiu del 900 aniversari de la con-
sagració de l’església de Sant 
Esteve d’Olot el 26 de desem-
bre de 2017, en la qual també es 
va dur a terme la dedicació de 
l’altar major, el bisbe Francesc 
Pardo va cloure definitivament 
tres anys de visita pastoral a l’ar-
xiprestat de l’Alt Fluvià. Al llarg 
d’aquest trienni, el bisbe de Gi-

rona ha pogut conèixer molt a fons la realitat d’un arxiprestat format per qua-
ranta-tres parròquies i en el qual es poden distingir fins a quatre grans zones: 
Olot i la seva principal àrea d’influència, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas i el 
sector de Besalú. 
També durant aquest temps s’ha produït el relleu dels rectors de la ciutat 
d’Olot. Els dos arxiprestes durant el temps que ha englobat la visita pasto-
ral han estat Mn. Miquel Ramió i l’actual, Mn. Pere Domènech.
A les seves notes dirigides als capellans, religiosos i a les comunitats par-
roquials de l’Alt Fluvià després de cloure la visita pastoral, el bisbe Francesc 
Pardo valora molt positivament el 
paper del Casal Marià com a punt 
de trobada dels preveres de l’ar-
xiprestat, que afavoreix el treball 
en comú i la possibilitat de com-
partir el dia a dia de les parròquies 
i de coordinar l’activitat pastoral. 
En la primera part del document, 
titulada «Qui sou, què feu i què 
oferiu», el bisbe també agraeix 
l’esforç i el treball dut a terme 
pels catequistes, malgrat les di-
ficultats actuals arreu per mante-
nir força inscrits any rere any. La presència de Vida Creixent ajuda a treba-
llar la fe en grups de gent gran. D’altra banda, Càritas la Garrotxa, –afirma 
el bisbe– és una entitat ben organitzada i amb un nombre important de 
voluntaris que desenvolupen un paper molt important en l’atenció dels 
més necessitats d’aquelles comarques. Constata que hi ha un bon gruix 
de persones que col·laboren al servei de pastoral de la salut, atenent els 
malalts en diverses residències i centres de salut. El bisbe també agraeix 
la tasca de tots aquells laics compromesos amb l’atenció a les parròqui-
es i que en alguns casos es responsabilitzen de les celebracions en ab-
sència de prevere.
En una segona part del document, el bisbe també ofereix algunes indicaci-
ons pastorals en forma d’objectius de cara al futur. En aquest sentit, fa re-
ferència per exemple a la importància creixent del catecumenat i de la for-
mació permanent; a la catequesi d’adults; a la necessitat d’estar sempre 
amatents i en contacte permanent amb les escoles cristianes presents a l’ar-

xiprestat, on es concentren gran 
part dels joves i dels infants; i a la 
constitució d’equips pastorals, en-
tre d’altres qüestions.
Aquest 2018, l’arxiprestat del Mont-
grí – la Bisbal, pren el relleu a l’Alt 
Fluvià, i el bisbe ja hi ha iniciat la 
seva visita pastoral a diverses par-
ròquies, on habitualment presideix 
l’eucaristia dominical i manté troba-
des amb els feligresos i els mem-
bres dels consells parroquials.

«Badar ens porta 
a escalfar el nostre 
interior, a omplir-lo 

d’assossec i de pau»

Badem més
Mn. Josep Maria Ballarín era una de 
les persones més cultes, divertides 
i enginyoses d’aquest país. Els seus 
llibres i les seves intervencions a la 
televisió li donaren una gran popula-
ritat.
Hi havia un exercici que practicava i 
recomanava sovint: el de «badar». I 
badar, per a ell, «era abstreure’s, mi-
rar, observar, deixar-se anar... Callar, 
trobar-se amb Déu i fer viu el silen-
ci».
Les hores i les tasques a fer sovint 
ens encalcen, però l’inici d’un nou 
any sempre afavoreix l’elaboració de 
nous i bons propòsits. El de badar en 
pot ser un de ben escaient. A partir 
d’aquí, tothom pot donar a aquest 
verb el significat que més li abellei-
xi: contemplar els reflexos del sol 
sobre el mar, observar un hort ben 

treballat, resseguir la silueta elegant 
i noble dels lledoners, meravellar-se 
de les fulles gegantines de la mo-
rera, gaudir de l’espectacle del nai-
xement del dia, escoltar el soroll de 
l’aigua que raja de les velles fonts...
Badar ens porta a escalfar el nostre 
interior, a omplir-lo d’assossec i de 
pau. I ens porta també a mirar més 
el cel i a donar gràcies al Pare per 
tantes coses bones. Venen a tomb 
aquells versos de Mossèn Cinto que 
es troben en el llibre Caritat: «Per 
què el Déu de la pau permet la guer-
ra? / Per què lo dolç sempre té prop 
lo fel? / Per què Déu deixa tremolar 
la terra? / Perquè alcem més sovint 
los ulls al cel».

David Pagès i Cassú
Professor i escriptor

Argelaguer

La Pinya

Sales de Llierca



AGENDA SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge segon de durant l’any, 
14 de gener de 2018. St. Joan de Ri-
bera, arquebisbe de València (+ 1611). 
Lectures: 1S 3, 1a.3b-10.19 / Sl 39 / 
1C 6, 13c-15a.17-20 / Jo 1, 35-42.
Dilluns, 15. St. Pau, ermità, patró 
dels cistellers (s. III). Sts. Maur i Plà-
cid, monjos deixebles de sant Benet. 
St. Bonet, bisbe benedictí. St. Pere 
Màrtir, bisbe dominicà i companys 
màrtirs. Lectures: 1S 15, 16-23 / Sl 49 
/ Mc 2, 18-22.
Dimarts, 16. St. Fulgenci, bisbe d’Écija 
(+ 633). Sts. Bernat, Otó, Pere, Acursi i 
Adjut, primers màrtirs franciscans. St. 
Marcel, I, Papa (+ 309). Lectures: 1S 
16, 1-13 / Sl 88 / Mc 2, 23-28.
Dimecres, 17. St. Antoni abat (+ 360), 
patró de la ramaderia, titular de 13 
capelles. Bt. Pere To, pare de família i 
catequista. Lectures: 1S 17, 32-33.37-
40-51 / Sl 143 / Mc 3, 1-6.
Dijous 18. Sta. Prisca, a Roma (s. III). 
Sta. Margarida, princesa i religiosa a 
Hongria. St. Gener Sánchez, màrtir a 
Mèxic. Lectures: 1S 18, 6-9; 19, 1-7 / 
Sl 55 / Mc 3, 7-12.
Divendres, 19. Sts. Màrius, Martya, 
Audifax i Abacus, màrtirs (s. IV). St. 
Canut, màrtir i rei de Dinamarca (+ 
1086). Memòria litúrgica a Catalunya 
de Sta. Agnès, verge i màrtir. Lectu-
res: 1S 24, 3-21 / Sl 56 / Mc 3, 13-19.
Dissabte, 20. St. Fabià, Papa i màrtir 
(+ 520). St. Sebastià, cavaller i màrtir 
(+ 304), patró dels arquers. Té dedica-
des més de 40 capelles. Lectures: 2S 
1, 1-4.11-12.19.23-27 / Sl 79 / Mc 3, 
20-21.
LITÚRGIA DE LES HORES: II setma-
na del Salteri

Tercera edició del Seminari de Cultura 
Religiosa

A partir del proper 8 de febrer, l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Girona impartirà la tercera edició del 
Seminari de Cultura Religiosa. Es tracta d’un espai de 
formació continuada per a persones interessades a apro-
fundir qüestions relacionades amb la cultura religiosa. 
Enguany s’ofereixen els següents cursos, entre d’altres: 
«Laudato Si’, un nou humanisme?»; «Les primeres co-
munitats cristianes»; «Terminologia religiosa en la tradi-
ció catalana»; «Vida més enllà de la mort»; «Conviure 
en diàleg amb l’ecumenisme i altres religions no cristia-
nes». Matrícula: del 22 de gener a l’1 de febrer de 2018. 
Informació: Pujada de Sant Martí, 12, de Girona. Tel. 972 
20 49 42.

Setmana de Pregària per la Unitat dels 
Cristians
Del 18 al 25 de gener de 2018 es durà a terme la Setmana 
de Pregària per la Unitat dels Cristians. Es tracta d’una fita 
important que té per objectiu una unitat volguda i pregada 
entre les diferents confessions cristianes. Des de fa vint-i-
dos anys, el Consell Ecumènic de les Esglésies i el Pontifici 
Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians encar-
reguen els materials per a aquesta setmana a les esglésies 
i comunitats eclesials confessionals d’una regió geogràfica 
diferent. En aquesta ocasió, han estat les esglésies i comu-
nitats de la regió del Carib les que han elaborat les pregàries 
i els textos que s’utilitzaran. Tal com recorden els bisbes en 
el seu missatge d’aquest any, «és una ocasió propícia per 
conèixer més a fons el diàleg de l’Església catòlica amb les 
altres esglésies, dut a terme amb gran esforç i dedicació».

DIJOUS, 18 DE GENER

Inici de la Setmana de Pregària per 
la unitat dels cristians.

DIVENDRES, 19 DE GENER

Inauguració de l’exposició comme-
morativa dels 100 anys de Casals 
d’Estiu a la Diòcesi de Girona. A les 
5 de la tarda a la Casa de Cultura de 
Girona, presidida pel bisbe Francesc.

DISSABTE, 20 DE GENER

Arribada de Pare Pelegrí de Tossa a 
Santa Coloma de Farners. Cap a les 6 
de la tarda el bisbe Francesc i el rector 
de la parròquia acolliran el Pare Pelegrí 
de Tossa i els devots que l’acompanyin 
a la seva arribada a Santa Coloma en 
compliment del vot. Hi seran també 
les autoritats civils.
Escola Diocesana de Catequistes. De 
10 a dos quarts d’1 del matí a l’Institut 
Superior de Ciències Religioses (edifici 
del Seminari). Temes: «El projecte cate-
quètic català» (primer curs) i «La relació 
educativa en la catequesi» (segon curs).

DIUMENGE, 21 DE GENER

Actes de cloenda del 50è aniversa-
ri de la fundació del monestir de 
Santa Maria de Solius. A les 10 del 
matí, missa presidida pel bisbe Fran-
cesc Pardo, seguida d’un concert del 
Cor de la Capella del Monestir de la 
Porta Ferrada de Sant Feliu de Guí-
xols.
Arribada del Pare Pelegrí a Tossa de 
Mar. Cap a les 6 de la tarda, el Pare Pe-
legrí i acompanyants retornaran a Tos-
sa després de complir el vot a Santa 
Coloma de Farners. El bisbe Francesc 
els acollirà amb el rector de la parrò-
quia de Sant Vicenç de Tossa i les au-
toritats civils.

El santuari de la Mare de Déu de 
la Salut de Sant Feliu de Pallerols –
tant l’església com el servei d’hos-
tatgeria– restarà tancat durant els 
mesos de gener i febrer per des-
cans del personal i per tasques de 
manteniment.

Memòria i pregària per Mn. Miquel Jordà
El dimarts 2 de gener va morir Mn. Miquel Jordà i Sureda. Nascut el 9 d’abril de 1934 
a Sant Andreu Salou, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari diocesà i va ser ordenat 
prevere el 7 de juliol de 1957 a l’església de Sant Martí del Seminari. Va exercir el ministeri 
sacerdotal primer com a vicari a Sant Feliu de Pallerols, Arbúcies, Palafrugell i Albons. El 
1960 va marxar com a missioner de l’Obra de Cooperació Sacerdotal Hispanoamericana 
(OCSHA) a l’Arquebisbat de Santiago de Xile, on va treballar pastoralment, primer, en una 
parròquia de la ciutat de Santiago, i després a Alhué, Mallarauco, Bollenar, la Pintana i San 
Bernardo. Uns anys més tard es va traslladar al sud de Xile, a la regió de Chiloé, Bisbat 
de San Carlos de Ancud. El 1998 va anar a la diòcesi de Pinar del Rio a Cuba per tornar el 
1999 a Xile, a la ciutat i diòcesi de Melipilla. Des del 2013 residia a la residència sacerdotal 
Bisbe Sivilla de Girona.


