
 

Dimecres vàrem celebrar la festa de sant 
Francesc de Sales, patró dels comunicadors 
i dels periodistes. Per aquest motiu escric 
aquestes notes pensant en tots els qui exer-
ceixen l’ofici de comunicadors, però també 
penso en nosaltres, perquè tots, d’alguna 

manera, comuniquem. Les noves possibilitats que ofereix 
la tecnologia faciliten que, alhora que som informats, també 
sovint ens convertim en informadors.
Els mitjans de comunicació són un do de Déu
L’Església catòlica té una visió positiva dels mitjans de co-
municació social. L’Església considera els mitjans de comu-
nicació com a «dons de Déu». Aquests mitjans són factors 
de progrés humà: «Si són ben usats, proporcionen al llinat-
ge humà un ajut considerable, perquè contribueixen molt a 
l’esbarjo i a la cultura de l’esperit, i també a la propagació 
i enfortiment del Regne de Déu» (Concili Vaticà II, decret 
Inter mirifica, núm. 2). Cal remarcar que els mitjans són im-
prescindibles, avui, per a l’evangelització. L’Església se sen-
tiria culpable davant Déu si no emprés aquests poderosos 
mitjans que la intel·ligència humana perfecciona cada vega-
da més. Per mitjà d’aquestes eines es proclama l’Evangeli 
de què és dipositària.
El dret a la informació
El dret a la informació que té la societat humana ha de ser 
degudament satisfet. L’exercici recte d’aquest dret demana 
que la informació ha de ser honesta, coherent, completa i 
exacta. Em sembla que aquests quatre qualificatius mar-
quen les pistes que cal seguir.
La rapidesa i la falta de diligència dificulten contrastar degu-
dament les informacions i poden perjudicar en gran manera 
el bon nom –la fama– i la dignitat a les quals tota persona o 
institució té dret. Més encara, poden esdevenir una calúm-
nia que després és molt difícil de reparar.
En relació amb la informació religiosa i eclesial, sovint la 
manca d’informació i la poca formació sobre la naturalesa 
de l’Església i la seva organització poden representar uns 
obstacles i limitacions que fan que la informació deixi de 
complir alguns dels requisits necessaris. És a dir, la «imat-
ge» mediàtica de l’Església sovint no s’ajusta a «l’experi-
ència de l’Església» viscuda per molts de nosaltres en les 
nostres comunitats, institucions i diòcesis.
Contribució al diàleg social, a la solidaritat i a la pau
Avui, com sempre, tots hem de fer el possible per facilitar i 

afavorir el diàleg social, sobretot en les grans qüestions que 
més afecten la vida de les persones.
Considero que en un context de crisi econòmica, política, 
cultural, «d’humanitat»... els mitjans de comunicació pú-
blics i privats, i també els mitjans de comunicació personals, 
haurien de comprometre’s, amb tota la societat, a fomentar 
la responsabilitat cap al bé comú i cap a les víctimes més 
afectades per aquestes situacions. També caldria difondre 
amb més insistència les tasques d’atenció i d’acompanya-
ment als més necessitats que realitzen moltes institucions, 
entre aquestes la comunitat cristiana. Així s’ajudarà a fer 
néixer i créixer respostes de solidaritat afectiva i efectiva.
Atenció a la responsabilitat de cadascú com a informa-
dor en les xarxes socials
No només «consumim informació» sinó que n’oferim amb 
piulades, missatges, respostes o comentaris, i per això ens 
cal créixer en responsabilitat. També aquestes intervenci-
ons s’han de fer des de la veritat i certesa d’afirmacions i in-
formacions, des del respecte a la dignitat de les persones, 
i, sempre, amb caritat.

LA VERITAT DE LA 
INFORMACIÓ I LA 
INFORMACIÓ DE LA VERITAT
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R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu 
del Senyor:

«No enduriu els vostres cors».
 
Veniu. Celebrem el Senyor amb crits 

de festa,
aclamem la Roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.
 
Veniu, prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant del Senyor, 

que ens ha creat;
ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell 

pastura,
el ramat que ell mateix guia.
 
Tant de bo que avui sentíssiu la seva 

veu:
«No enduriu els cors com Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els 

vostres pares,
i em temptaren, tot i haver vist les 

meves obres».

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

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre del Deuteronomi 18, 15-20

Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, farà que s’aixequi d’en-
mig teu, d’entre els teus germans, un profeta com jo. Escolteu-lo. El 
dia que el poble s’havia reunit a la muntanya de l’Horeb vas demanar al 
Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la veu del Senyor, el teu Déu, 
i de no veure més aquelles flames, per por de morir. Llavors el Senyor 
em digué: “Han fet bé de demanar-ho. Jo faré que s’aixequi d’enmig 
dels seus germans un profeta com tu, li posaré als llavis les meves 
paraules i ell els dirà tot el que jo li ordenaré. I jo demanaré comptes 
als qui no escoltin les paraules que ell els dirà en nom meu. Però si un 
profeta s’atreveix a dir en nom meu alguna paraula que jo no li hauré 
ordenat o bé parla en nom d’altres déus, morirà”».

Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 7, 32-35

Germans, jo voldria que visquéssiu sense neguit. El qui no és casat 
pot ocupar-se de les coses del Senyor i mirar de fer el que és agra-
dable al Senyor, mentre que els casats s’han d’ocupar de coses del 
món i mirar d’agradar a la muller, i tenen el cor dividit. Igualment la 
noia o la dona no casada pot ocupar-se de les coses del Senyor i de 
ser santa de cos i d’esperit, mentre que les dones casades s’han 
d’ocupar de coses del món i mirar d’agradar al marit. Tot això ho dic 
pensant què és més avantatjós. No vull pas lligar-vos. Penso només 
que és cosa més digna, i que facilita de viure dedicat al Senyor sense 
tràfecs que el distreguin.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Marc 1, 21-28

A Cafarnaüm Jesús anà en dissabte a la sinagoga i ensenyava. La gent 
s’estranyava de la seva manera d’ensenyar, perquè no ho feia com els 
mestres de la llei sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un 
home posseït d’un esperit maligne que es posà a cridar: «Per què et 
fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? 
Ja sé prou qui ets: ets el Sant de Déu». Però Jesús el reprengué i li 
digué: «Calla i surt d’aquest home». Llavors l’esperit maligne sacsejà 
violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots queda-
ren intrigats i es preguntaven entre ells: «Què vol dir, això? Ensenya 
amb autoritat una doctrina nova; fins i tot mana els esperits malignes, 
i l’obeeixen». I aviat la seva anomenada s’estengué per tota la regió 
de Galilea.

«Què vol dir, això?»

La nostra societat és molt comple-
xa, i davant d’alguns esdeveniments 
ens surt aquest clam de desconcert: 
«Què vol dir, això?». L’explicació no 
resulta fàcil, i a voltes ni tan sols cre-
ïble, però és que la fe implica sem-
pre un punt en el qual la raó no acaba 
de copsar el seu profund significat. 
L’autoritat, per a Jesús, no vol dir po-
der ni importància social o política, 
sinó servei i misericòrdia per a les 
persones que té al davant. I aquí rau 
l’autèntica autoritat, quan de veritat 
és un mirar al rostre de l’altre, un do-
nar la mà i no rebutjar ni menystenir 
les persones. 

Jordi Reixach i Masachs
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MIRADOREntrevista a monsenyor Dominique Banlène 
Guigbile, bisbe de la Diòcesi de Dapaong (Togo)

«L’evangelització no pot restar separada del 
desenvolupament i de l’acció social»

Monsenyor Dominique 
Banlène Guigbile, bisbe ti-
tular de la Diòcesi de Da-
paong (Togo), va ser fa 
unes setmanes a les ter-
res de Girona per agrair la 
llarga col·laboració missio-
nera del nostre Bisbat amb 
el seu, acció personalitza-
da per Mn. Ramon Bosch, 
amb quaranta anys de ser-
vei en aquell país i, més 
recentment, per Mn. Joan 
Soler, actual rector de la 
parròquia de Sant Martí 
d’Arenys de Munt, retor-

nat fa poc del Togo, on va servir durant nou anys més. Durant la seva visi-
ta, el bisbe Banlène es va reunir amb el seu homòleg gironí, el bisbe Fran-
cesc Pardo, alhora que va poder visitar alguns dels principals temples del 
nostre Bisbat.

Quin és el motiu de la seva visita a Girona?
Vinc per manifestar l’agraïment a la Diòcesi de Girona per la seva gene-
rositat i col·laboració. També, i com que és la meva primera estada aquí, 
per conèixer la realitat d’aquesta terra, una de les més antigues del cris-
tianisme peninsular.

Com es distribueixen les confessions religioses en el seu país?
Una mica més de la meitat practiquen religions tradicionals. En segon lloc 
tenim les religions cristianes, amb gairebé un 40 %, i un 10 % són de con-
fessió islàmica. Cal destacar que els tres grans grups religiosos vivim en 
perfecta harmonia.

Quin seria el perfil dels fidels cristians de Dapaong i, en general, del 
Togo?
Són cristians joves, un tret diferencial respecte del que he vist a Europa. 
Sovint em pregunto si seguiran quan tinguin edats més avançades, si sa-
bran perseverar en la seva fe. És bo que grans i joves siguin fidels.

Com es presenta el futur immediat de la seva diòcesi?
Són nombroses les vocacions, tant pel que fa al ministeri ordenat com 
també les religioses, i la feina dels missioners es pot orientar vers altres 
zones. Tot i així, les nostres esglésies locals s’enfronten a reptes econò-
mics importants. L’evangelització no pot restar separada del desenvolu-
pament i de l’acció social.

Quina ha estat l’acció social de l’Església a Dapaong?
Sense aquesta acció no es disposaria de la xarxa educativa bàsica. De la 
mateixa manera passa pel que fa a l’assistència sanitària i moltes altres 
infraestructures. Per aquesta raó, seguim depenent del suport econòmic 
de l’Església universal.

I com podem ajudar des de Girona?
Mn. Joan Soler ha endegat l’associació Amics de Dapaong. Sens dubte ell 
seguirà com a referent més enllà de la valuosa feina que ha fet aquests nou 
anys entre nosaltres, i que no oblidarem. Voldria transmetre el nostre desig 
que la Diòcesi de Girona establís un pont de fe i solidaritat amb nosaltres.

«Les benaurances ens 
ajuden a fer bella i 
profitosa aquesta  

obra d’art que és la 
nostra vida»

Un GPS infal·lible
Per què m’heu fet tan petit,

vós que sou tan gran, mon Déu?
Perquè així el no-res meu

cerqui el vostre infinit.

(Jacint Verdaguer)

Aquests últims anys s’han posat molt 
de moda els navegadors GPS. El cert 
és que ens han facilitat molt la vida 
a l’hora de fer desplaçaments quan 
anem a llocs nous o llunyans, amb tot 
el que això suposa d’estalvi de temps.
Per circular pels camins de la vida al 
llarg de la nostra existència i arribar 
amb garanties a la destinació final, el 
cel, hi ha un GPS molt útil i eficaç: el 
de les benaurances, les dites més co-
negudes del Sermó de la Muntanya, 
que pronuncià Jesús.
Les benaurances parlen de «Feliços… 

els pobres en l’esperit, els humils, els 
qui ploren, els qui tenen fam i set de 
justícia, els compassius, els nets de 
cor, els qui s’esforcen per la pau, els 
perseguits pel fet de ser justos...», 
perquè aconseguiran satisfer els seus 
desitjos de felicitat i plenitud.
En els nostres dies ens interpel·len a 
viure la generositat i el perdó de ma-
nera naturals, a estimar sense condici-
ons, a procurar canviar les injustícies, 
a portar pau allà on sigui que es de-
senvolupi la nostra vida, a tenir una mi-
rada neta, a ser agraïts, a transmetre 
alegria, a mirar amb comprensió els 
errors dels altres, a buscar la Veritat...
L’artista modela amb mans de perfec-
ció la seva escultura. Les benaurances 
ens ajuden a fer bella i profitosa aques-
ta obra d’art que és la nostra vida.

David Pagès i Cassú
Professor i escriptor



AGENDA SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge quart de durant l’any, 28 
de gener de 2018. St. Tomàs d’Aquino, 
prevere dominic i doctor de l’Església 
(+ 1274), patró dels estudiants cristians 
i dels teòlegs. Lectures: Dt 18, 15-20 / 
Sl 94 / 1C 7, 32-35 / Mc 1, 21-28.

Dilluns, 29.  St.  Pere Nolasc, religi-
ós, fundador de l’orde de la Mercè (+ 
Barcelona, 1258). Lectures: 2S, 15, 13-
14.30; 16, 5-13a / Sl 3 / Mc 5, 1-20.

Dimarts, 30.  St Julià l’Hospitalari, pro-
tector dels viatgers i pelegrins, amb 
capella a Sant Mori). Lectures: 2S 18, 
9-10.14b.24-25a.30 – 19,3 / Sl 85 / Mc 
5, 21-43.

Dimecres, 31. St. Joan Bosco (Cas-
telnuovo, 1815 – Torí, 1888), prevere i 
fundador de la congregació dels Sale-
sians, amb comunitat a Girona. Patró 
dels aprenents, el cinema, el circ i els 
il·lusionistes. Lectures: 2S 24, 2.9-17 / 
Sl 31 / Mc 6, 1-6.

Dijous, 1 de febrer. Sta. Brígida d’Ir-
landa, religiosa a Kildare. Lectures: 1R 
2, 1-4.10-12 / Sl 1Cr 29,10.11abc.11d-
12a.12bcd / Mc 6, 7-13.

Divendres, 2. Presentació del Senyor. 
Mare de Déu de la Candelera o de la 
Llum. Benedicció de les candeles. St. 
Corneli, centurió, deixeble del Senyor. 
Jornada de la Vida Consagrada. Lectu-
res: Ml 3, 1-4 (o bé: He 2, 14-18) / Sl 23  
Lc 2, 22-40 (o més breu: Lc 2, 22-32).

Dissabte, 3. St. Blai, bisbe i màrtir a Sa-
natse (+ 300), patró dels otorinolaringò-
legs i protector contra els mals de coll 
i de la gola. Sts. Simeó i Anna, ancians 
que acolliren el Messies al temple de Je-
rusalem, patrons de Vida Creixent. Lec-
tures: 1R 3, 4-13 / Sl 118 / Mc 6, 30-34.

LITÚRGIA DE LES HORES:  IV setma-
na del Salteri.

Bons resultats del pla de prevenció de 
robatoris als temples gironins
El Bisbat de Girona i els Mossos d’Esquadra van mantenir a fi-
nals d’any una nova reunió en el marc del pla de prevenció de 
robatoris als més de 1.100 temples que hi ha a la Diòcesi. El 
dispositiu de seguretat i prevenció posat en marxa l’any 2010 
ha permès reduir molt considerablement les incidències als 
centres de culte i ermites de la Diòcesi. Durant la reunió es va 

fer una valoració molt 
positiva del pla, i es va 
constatar que després 
de la davallada de les 
incidències des de la 
seva entrada en vigor, el 
nombre de robatoris es 
manté força estable: 17 
aquest any passat.

Divendres 2 de febrer, Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada
Aquest proper divendres 2 de febrer, 
festa litúrgica de la Presentació del 
Senyor –coneguda popularment com 
la Candelera–, se celebra la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada. «La 
Vida Consagrada, trobada amb l’amor 
de Déu» és el lema de la jornada 
d’enguany, que es presenta com 
una «nova ocasió d’entrar en la inti-
mitat d’un mateix, per veure què és 
allò essencial, el més important per 
a nosaltres, i què ens està distraient 
de l’amor i per tant ens impedeix ser feliços». Per celebrar-ho, el 
mateix dia 2 a les 7 de la tarda tindrà lloc una Missa presidida pel 
bisbe Francesc a la parròquia del Mercadal de Girona.

DIMARTS, 30 DE GENER

Pregària per les vocacions sacerdo-
tals. A les 5 de la tarda a la basílica 
parroquial de Sant Feliu de Girona. 
Tots els dimarts de cada mes.

DIMECRES, 31 DE GENER

El bisbe Francesc visita el col·legi 
de les Religioses Dominiques de 
l’Anunciata de Pineda de Mar. A 
partir de les 10 del matí.

DIVENDRES 1 DE FEBRER

Vigília de l’Adoració Nocturna. A 
les 10 del vespre al temple del Sagrat 
Cor de Girona.

DIVENDRES 2 DE FEBRER

Missa de Festa Major a Castelló 
d’Empúries. A les 11 del matí, a la 
basílica parroquial, el bisbe Francesc 
presidirà la celebració de la Missa de 
Festa Major, en la festa de la Presen-
tació del Senyor (la Candelera).

Curset de Cristiandat. Des d’aquest 
divendres i fins diumenge a la Casa 
d’Espiritualitat Santa Elena, de Solius. 
El diumenge a les 8 del vespre, Missa 

de cloenda a l’església parroquial de 
Santa Cristina d’Aro.

DISSABTE, 3 DE FEBRER

Consell Interparroquial al santua-
ri de la Font Santa de Jafre. A dos 
quarts de 12 del matí, presidit pel 
bisbe Francesc en el marc de la seva 
visita pastoral.
Conferència de Víctor Marín i Ces-
ca Planagumà. De 5 a 7 de la tarda, 
al Casal Bisbe Cartañà, de Girona. 
Tema: «Fins que la mort ens separi?». 
Organitzada pel Centre d’Orientació 
Familiar.
Pregària a la Mare de Déu de Fàti-
ma. A dos quarts de 7 de la tarda a 
l’església parroquial de Sant Pau de 
Girona. Sant Rosari i Missa. Cada pri-
mer i segon dissabte de mes.
Ingrés a l’escolania de la parròquia 
de Sant Jaume de Salt. A les 7 de 
la tarda, presidida pel bisbe Francesc.

DIUMENGE, 4 DE FEBRER

Missa de Festa Major a Campmany. 
A les 12 del migdia, el bisbe Francesc 
presidirà la celebració de la Missa de 
la Festa Major. També inaugurarà unes 
obres de millora a l’església parroquial.


