
Amb el primer diumenge d’Advent comença 
un nou any litúrgic i el temps en què ens 
preparem per a la celebració del Nadal. En  

l’ambient dels carrers es percep la proximitat de 
les festes, però de vegades tenim la sensació que 
es pensa més en les coses que en la preparació 
personal per a acollir al Senyor. Per a nosaltres, els  
cristians, el més important és l’actitud amb la qual  
ens disposem a rebre a Crist. L’Advent hauria de 
ser, en primer lloc, un temps per a escoltar més 
assíduament la Paraula de Déu i per al creixe-
ment espiritual, conscients que ningú pot presu-
mir d’una vida cristiana perfecta.

En el seguiment de Crist no sempre avancem: 
poden donar-se reculades, aparèixer la rutina, la 
desil·lusió o el cansament. Sovint, en la vida neces- 
sitem començar de nou. L’Advent és una invitació  
a un nou començament que ens permeta seguir  
avant amb esperança en la vida de la fe. De fet, en 
l’Eucaristia d’aquest diumenge escoltarem aques-
tes paraules de sant Pau: «volem fer-vos una  
exhortació i un prec en Jesús, el Senyor. Vosal-
tres vau rebre el nostre ensenyament sobre la 
manera de comportar-vos i d’agradar a Déu; ja ho  
feu, però us demano que avanceu encara més» 
(1Te 4.1).

Per ajudar-vos a recórrer aquest camí espiritual,  
la meta del qual és que «Déu conservi del tot irre-
prensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el 
vostre cos, per al dia de la vinguda de nostre Se-
nyor Jesucrist» (1Te 5,23), us oferiré unes breus 
reflexions sobre una exhortació que sant Pau di-
ri geix als cristians de Tessalònica: «Viviu sempre 
contents, pregueu contínuament, doneu gràcies en  
tota ocasió». Això és «el que Déu vol de vosaltres 
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Advent (I): L’alegria cristiana
PARAULES DE VIDA

A ra té més de seixanta anys. Fa 
uns dies m’explicava que cada  
matí, quan marxava de casa per  

anar a l’escola, la mare l’acomiadava 
dient-li: «Que Déu t’acompanyi!» i ell se  
senyava tot afegint: «En el nom del Pare,  
del Fill i de l’Esperit Sant». I cap a l’escola.  
Cada dia, tot succeint-se primària, se- 
cundària, batxillerat, els estudis a la uni- 
versitat i els primers anys de treball pro- 
fessional, fins que deixà la llar familiar  
al casar-se. Ell ho ha continuat amb els  
seus fills. Ha esdevingut signe familiar. 

Ara la mare ha superat els noranta  
anys. L’edat i la malaltia li han fet obli- 

dar noms de persones, esdeveniments,  
records, però sempre que va a veure-la,  
quan, acabant la visita, el fill li fa el petó  
de comiat, ella li diu: «Que Déu t’acom - 
panyi!» i somriu. I torna a les seves ab - 
sències. El fill confessa que en els anys  
d’adolescència, algunes vegades, sen- 
tia una certa incomoditat quan la mare  
repetia davant els amics: «Que Déu t’a - 
companyi». És cert que llavors o pas-
sats els anys, més d’un amic o amiga li  
ha expressat que sentien una certa en- 
veja davant la benedicció de la seva ma- 
re. «Honra el teu pare d’obra i de paraula  
i obtindràs la seva benedicció» (Sir 3,8).

La benedicció dels pares sobre els 
fills és una acció de gràcies, una lloan-
ça a Déu. Alhora, és un reconeixement  
agraït dels dons de Déu i de l’acció de la  
seva gràcia i pregària fervent que pre-
para per rebre’ls. 

És una pregària confiada per obtenir  
els dons del Pare de tots. Demanar la  
benedicció de Déu sobre els fills, és una  
tradició arrelada en la tradició cristiana 
de pregària confiada i esperançada.  
Demanar la benedicció pels fills és, tam- 
bé, un acte del seu lliurament al Pare,  
compromís d’acompanyament perquè  
rebin els seus dons i la seva gràcia com  

a penyora de futur. Els pares beneei-
xen, invocant el Pare amb el senyal de 
la creu per demanar-li que aboqui els 
seus dons sobre els fills. És una acció  
que dona vida i que té com a font el Pa- 
re. Beneeixen perquè, sentint-se beneïts,  
volen les mateixes benediccions per als  
seus fills. «Quan una terra beu la pluja  
que la rega sovint i dona plantes bones  
als qui la conreen, vol dir que té part en  
la benedicció de Déu» (He 6,7). 

No ens cansem de demanar que Déu  
els acompanyi.

Enric Puig Jofra, SJ

«Que Déu t’acompanyi!»
APUNTS PER A L’ANÀLISI

en Jesucrist» (1Te 5,16-18). Es tracta de tres ele- 
ments que han de caracteritzar la vida d’un cristià en  
tot moment, i no únicament en moments puntuals:  
hem d’estar «sempre» contents; hem de pregar «con- 
tínuament»; hem de donar gràcies «en tota oca-
sió».

El primer signe d’una vivència cristiana de l’Ad-
vent és l’alegria. Quan els motius de la nostra ale-
gria són superficials, aquesta és efímera, passa 
prompte. En canvi, si la causa que ens porta a es-
tar contents és profunda, eixa alegria roman. Un 
cristià ha d’estar sempre content perquè ha cone-
gut a Jesucrist. L’alegria de la fe és una «alegria 
en el Senyor» (Fil 3,1). La fe no exclou les dificul-
tats. Els cristians tenim els mateixos problemes 
que tothom en el treball, en la família, en la salut  
i en la vida social. De fet, quan contemplem la rea- 

litat que ens envolta amb ulls humans, sovint po- 
dem tindre la sensació que no hi ha motius per a  
l’esperança. Malgrat tot, un cristià ha d’estar «sem- 
pre» content.

L’Advent és un temps per a créixer en l’esperan-
ça i en l’alegria cristianes: se’ns anuncia que amb 
la vinguda de Jesús al món, Déu ha complit les pro-
meses de salvació; que en el naixement del seu  
Fill s’ha sembrat la llavor d’un món nou; que una 
llum s’ha encès en la foscor que sovint envaeix el 
nostre món i les nostres vides; i que els qui hem 
conegut al Senyor som afortunats perquè sabem 
que, passe el que passe, la paraula definitiva que 
Déu ha dirigit a la humanitat és un missatge de vi- 
da i d’esperança.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa



Con el primer domingo de Adviento comienza  
un nuevo año litúrgico y el tiempo en que 
nos preparamos para la celebración de la 

Navidad. En el ambiente de las calles se percibe 
la cercanía de las fiestas, pero a veces tenemos 
la sensación de que se piensa más en las cosas 
que en la preparación personal para acoger al Se- 
ñor. Para nosotros, los cristianos, lo más importan-
te es la actitud con la que nos disponemos a reci- 
bir a Cristo. El Adviento debería ser, en primer lugar,  
un tiempo para escuchar más asiduamente la 
Palabra de Dios y para el crecimiento espiritual, 
conscientes de que nadie puede presumir de una 
vida cristiana perfecta.

En el seguimiento de Cristo no siempre avanza-
mos: pueden darse retrocesos, aparecer la rutina,  
la desilusión o el cansancio. A menudo, en la vida  
necesitamos comenzar de nuevo. El Adviento es 
una invitación a un nuevo comienzo que nos permi- 
ta seguir adelante con esperanza en la vida de la  
fe. De hecho, en la Eucaristía de este domingo es- 
cucharemos estas palabras de san Pablo: «os roga- 
mos y exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis 
aprendido de nosotros cómo comportarse para 
agradar a Dios; pues comportaos así y seguid ade- 
lante» (1Te 4.1).

Para ayudaros a recorrer este camino espiritual,  
cuya meta es que «todo vuestro espíritu, alma y 
cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la venida  
de nuestro Señor Jesucristo» (1Te 5,23), os ofre-
ceré unas breves reflexiones sobre la exhortación 
que san Pablo dirige a los cristianos de Tesalónica:  
«Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. 
Dad gracias en toda ocasión». Esta es «la volun-
tad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros» 
(1Te 5,16-18). Se trata de tres elementos que de- 
ben caracterizar la vida de un cristiano en todo mo- 
mento, no únicamente en momentos puntuales: 
debemos estar «siempre» alegres; debemos ser 
«constantes» en la oración; debemos dar gracias 
«en toda ocasión».

El primer signo de una vivencia cristiana del Ad-
viento es la alegría. Cuando los motivos de nuestra  
alegría son superficiales, es efímera, pasa pronto.  
En cambio, si la causa que nos lleva a estar con-
tentos es profunda, esa alegría permanece. Un 
cristiano debe estar siempre contento porque ha 
conocido a Jesucristo. La alegría de la fe es una 
«alegría en el Señor» (Fil 3,1). La fe no excluye las  
dificultades. Los cristianos tenemos los mismos 
problemas que todo el mundo, en el trabajo, en la 
familia, en la salud y en la vida social. De hecho,  
cuando contemplamos la realidad que nos rodea 
con ojos humanos, a menudo podemos tener la 
sensación de que no hay motivos para la esperan- 
za. A pesar de todo, un cristiano debe estar «siem- 
pre» contento.

El Adviento es un tiempo para crecer en la espe- 
ranza y en la alegría cristianas: se nos anuncia que  
con la venida de Jesús al mundo, Dios ha cum-
plido sus promesas de salvación; que en el naci-
miento de su Hijo se ha sembrado la semilla de 
un mundo nuevo; que una luz se ha encendido en 
la oscuridad que a menudo invade nuestro mundo  
y nuestras vidas; y que quienes hemos conocido  
al Señor somos afortunados porque sabemos que,  
pase lo que pase, la palabra definitiva que Dios ha  
dirigido a la humanidad es un mensaje de vida y  
de esperanza.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Adviento (I):  
La alegría cristiana
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PALABRAS DE VIDA Reunió del Consell Pastoral  
Diocesà

Trobada nacional dels Equips  
de la Mare de Déu a Segòvia

E l dia 2 d’octubre va tenir lloc la primera reu-
nió del curs 2021-2022 del Consell Pastoral  
Diocesà, presidida pel Sr. Bisbe. Feia dos anys  

que no ens havíem pogut reunir a causa de la pandè- 
mia. 

El Sr. Vicari general presentà l’Agenda diocesana 
del curs pastoral 2021-2022, que dona a conèixer 
les activitats que es fan a nivell diocesà. Va presen-
tar les de tots els mesos però, sobretot, les referents  
al Sínode: el diumenge 10 «Inici a Roma el Procés 
Sinodal» i el dissabte 16 «L’obertura diocesana del  
Procés Sinodal”.

Mn. Emilio Igual, membre de la Comissió dioce-
sana per a la Doctrina de la Fe, presentà el Document  

E l cap de setmana de l’1 al 3  
d’octubre va tenir lloc a Se-
gòvia la Trobada nacional  

Preparatori per a treballar el Sínode a nivell de par-
ròquies, delegacions, Consell de Presbiteri i de Pas- 
toral Diocesà. El lema: «Per una Església sinodal:  
comunió, participació i missió». El Sínode és una 
invitació per a què la diòcesi emprengui un camí de  
profunda renovació, inspirada per la gràcia de l’Es-
perit Sant. Una Església sinodal és una Església 
«en sortida», missionera i sempre «amb les portes  
obertes».

Després del matí de treball ens vam acomiadar 
amb la il·lusió de tirar endavant aquest Procés Sino- 
dal que aviat començarà.

Maria Joana Querol Beltrán
Secretària del Consell Pastoral Diocesà

d’inici de curs dels Equips de la Ma- 
re de Déu. L’any passat no es va 
poder dur a terme, així que era 

molt desitjada i esperada. Es van  
reunir gairebé 300 persones de to- 
ta Espa nya, Menorca i Canàries. 
Del nostre bisbat van assistir Pe-
pe Domènech i Pepita Signes, ac- 
tuals responsables de Catalunya i  
Menorca, i Lluís Tomàs i Alba Fran- 
co, nous responsables dels Equips  
al Bisbat de Tortosa. 

Els nous responsables de sec-
tor de tota Espanya van ser pre- 
sentats a la resta dels assistents,  
van rebre la benedicció dels con-
siliaris allí reunits i van assumir el  
seu compromís. La trobada va es- 
tar carregada d’informació, nous 
reptes i grans esperances. 

Us convidem a fer una ullada a  
la pàgina web dels Equips de la Ma- 
re de Déu, podeu rebre sorpreses  
agradables:  
  https://equiposens.org/

Mn. Jordi Salvadó

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «No hi ha mi-
llor manera de resar que 
posar-se com Maria en 
una actitud d’obertura, 
de cor obert a Déu: “Se-

nyor, el que Tu vulguis, quan Tu vulguis 
i com Tu vulguis”» (14 d’agost).

@Pontifex: «Déu no ve a deslliurar-nos 
dels problemes, que sempre sorgeixen,  
sinó a salvar-nos del veritable problema:  
la falta d’amor. Aquesta és la causa pro- 
funda dels nostres mals personals, so- 
cials, internacionals i ambientals. Pensar  
només en un mateix és el pare de tots els  
mals» (17 d’agost).

@Pontifex: «L’emergència climàtica  
genera cada vegada més crisis hu- 
manitàries i els pobres són els més 
vulnerables als fenòmens climàtics  
extrems. És urgent una solidari- 
tat basada en la justícia, la pau i la  
unitat de la família humana» (19 d’a-
gost).

@Pontifex: «Demanem al Senyor que 
ens ajudi a ser coherents i a combatre  
amb valentia tot el que ens allunya de  
la veritat i de la fe que professem. No- 
més així podrem ser construc-
tors d’unitat i de fraterni-
tat» (25 d’agost).

https://equiposens.org/
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Beatificació de quatre màrtirs Sacerdots Operaris 
Diocesans a la Catedral de Tortosa

E l dissabte 30 d’octubre se celebrà a la Cate- 
dral de Tortosa l’Eucaristia i la beatificació de  
quatre màrtirs de la Germandat de Sacerdots  

Operaris Diocesans: Rv. Francisco Cástor Sojo Ló- 
pez, Rv. Millán Garde Serrano, Rv. Manuel Galcerá  
Videllet i Rv. Aquilino Pastor Cambero. La cerimò-
nia de beatificació va ser presidida pel represen-
tant del papa Francesc, Emm. i Rvdm. Sr. Marce-
llo Semeraro, cardenal prefecte de la Congregació  
per a la Causa dels Sants. Mossèn Sol tenia molt 
clar que «els Operaris han de ser sacerdots i només  
sacerdots, sants, i treballar per la glòria de Déu i a  
ser possible, units amb altres». 

S’inicià la celebració amb una monició en la qual  
es van citar els noms dels quatre màrtirs que van 
lliurar la seua vida a Crist. 

Continuà l’Eucaristia i arribà el moment del ritu  
de la beatificació. El postulador de la Causa va lle- 
gir una breu biografia dels màrtirs. El cardenal Mar- 
cello Semeraro va llegir la Carta Apostòlica en llatí  
signada pel Papa. En finalitzar es va descobrir el  
llenç amb la imatge dels nous beats. Un fort aplau- 
diment ple d’emoció i el volteig de les campanes, 
trencà el silenci dels fidels. Tot seguit la processó  
i veneració de les relíquies dels nous beats. 

El cardenal Marcello Semeraro a l’homilia mani-
festà: «No existe el verdadero amor, sin el sacrifi-
cio de sí mismo. Los beatos lo hicieron realidad en  
sus propias vidas. Como Sacerdotes Operarios se  
dedicaron a las vocaciones sacerdotales. No bus- 
caban el martirio, pero cuando se presentó lo asu- 
mieron y soportaron las torturas, penas y hasta 
la muerte en plena confianza y perdonando. San 

Juan Pablo II dice: “El martirio es la prueba de- 
finitiva y radical; es la prueba en la que el hombre  
ayudado por la potencia de Dios, alcanza la victo-
ria”.» 

La celebració va finalitzar amb l’himne a la nos-
tra patrona, la Mare de Déu de la Cinta.

Maria Joana Querol Beltrán

AGENDA

29.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[Is 2,1-5 / Sl 121 / Mt 8,5-11]. Sant Sa- 
durní, Serni o Cerni, bisbe de Tolosa de  
Llenguadoc i mr.; sant Demetri, mr.; 
santa Il·luminada, vg.

30.  Dimarts [Rm 10,9-18 / Sl 18 /  
Mt 4,18-22]. Sant Andreu, apòstol,  
de Betsaida, deixeble del Baptis ta  
i germà de Pere; santa Justina, vg. i  
mr.

1.  Dimecres [Is 25,6-10a / Sl 
22 / Mt 15,29-37]. Sant Eloi, bisbe  
de Noyon (641-660), patró dels qui 
treballen els metalls; sants Edmon  
Campion i Robert Southwell, preveres,  
i beats Roger Filcock, Robert Middle-
ton i companys, mrs. (jesuïtes); sant 

Naüm, profeta (s. VII aC); santa Natà-
lia, mr., esposa de sant Adrià.

2.  Dijous [Is 26,1-6 / Sl 117 / Mt 
7,21.24-27]. Sant Silvà, bisbe; san- 
ta Bibiana, vg. i mr. (s. IV); santa Eli-
sa, vg.; beata Maria Àngela Astorch 
(1592-1665), vg. caputxina, de Barce- 
lona.

3.  Divendres [Is 29,17-24 / Sl 
26 / Mt 9,27-31]. Sant Francesc Xa-
vier (1506-1552), prev. jesuïta navar-
rès, apòstol de l’Índia, patró de les 
missions i dels turistes; sant Cassià,  
mr.; sant Sofonies, profeta (s. VII aC);  
santa Magina, mr.

4.  Dissabte [Is 30,19-21.23-26 /  
Sl 146 / Mt 9,35-10,1.6-8]. Sant Joan  

Damascè (s. VII-VIII), prev. de la Laura  
de Sant Sabas i dr. de l’Església; san- 
ta Bàrbara, vg. i mr. d’Orient, patrona 
del ram dels carburants i dels artifi-
ciers, i també dels miners, invocada 
contra els llamps; sant Bernat, bisbe  
de Parma, card.; santa Ada, vg.; beat  
Francesc Gàlvez, prev. franciscà i mr. 
al Japó, nat a Utiel.

5.  Diumenge vinent, II d’Advent  
(lit. hores: 2a setm.) [Ba 5,1-9 / Sl 
125 / Fl 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6]. Sant 
Dalmau o Dalmai (Dalmacio), bisbe; 
sant Sabas (s. VI), abat fundador de  
la Gran Laura, prop de Jerusalem; sant  
Guerau de Braga, bisbe; santa Crispi-
na, vg.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Diumenge 5, Bot, a les 12.30 h, 
confirmacions.

*  Aquest acte pot canviar degut a les  
circumstàncies per la pandèmia de  
la Covid-19.
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◗  Lectura del llibre de Jeremies (Jr 33,14-16)

«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compli - 
ré aquella promesa que tinc feta a la casa d’Israel  
i a la de Judà. Aquells dies, aquells temps, faré néi- 
xer a David un plançó bo, que es comportarà en 
el país amb justícia i bondat. Aquells dies serà 
salvat el país de Judà i viurà confiada la ciutat de  
Jerusalem. I a ell l’anomenaran: El-Senyor-és-el- 
nostre-bé.»

◗  Salm responsorial (24)

R. A vós elevo la meva ànima, Senyor.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / feu  
que aprengui els vostres camins. / Encami neu-
me en la vostra veritat, instruïu-me, / perquè vós  
sou el Déu que em salveu. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon ca- 
mí als pecadors. / Encamina els humils per sendes  
de justícia, / els ensenya el seu camí. R.

Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor fidel / per als  
qui guarden la seva aliança. / El Senyor es fa co- 
nèixer íntimament als seus fidels, / els revela la  
seva aliança. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Tessalònica  
(1Te 3,12-4,2)

Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar  
l’amor que us teniu els uns als altres i a tothom, tal  
com nosaltres també us estimem. Que ell refermi  
els vostres cors perquè siguin sants i nets de cul- 
pa davant Déu, el nostre Pare, el dia que Jesús, el  
nostre Senyor, vindrà amb els seus sants. Amén. 
  I ara, germans, volem fer-vos una exhortació i un  
prec en Jesús, el Senyor. Vosaltres vau rebre el 
nostre ensenyament sobre la manera de compor- 
tar-vos i d’agradar a Déu; ja ho feu, però us de-
mano que avanceu encara més. Ja sabeu els 
preceptes que us vam donar de part de Jesús, el  
Senyor.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 21,25-28.34-36)

En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi hau- 
rà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la  
terra, les nacions viuran amb l’ai al cor, esverades  
pels bramuls de la mar embravida. La gent per-
drà l’alè de por, pensant en els desastres que so- 
brevindran arreu del món, perquè fins l’estela-
da del cel trontollarà. Llavors veuran venir el Fill  
de l’home sobre un núvol, amb poder i amb una  
gran majestat. Quan tot això comenci a succeir,  
alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alli- 
berats. 
  Estigueu atents sobre vosaltres: Que l’excés 
de menjar i beure o la preocupació dels negocis  
no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre  
aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur com  
un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la terra. Es- 
tigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant  
que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de suc- 
ceir, i us pugueu mantenir drets davant el Fill de  
l’home.»

◗  Lectura del libro de Jeremías (Jer 33,14-16)

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cum- 
pliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la  
casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora,  
suscitaré a David un vástago legítimo que hará  
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días 
se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranqui-
los, y la llamarán así: «El Señor es nuestra justi- 
cia.»

◗  Salmo responsorial (24)

R. A ti, Señor, levanto mi alma. 

Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme en 
tus sendas, / haz que camine con lealtad; / ensé- 
ñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el cami - 
no a los pecadores; / hace caminar a los humil-
des con rectitud, / enseña su camino a los hu-
mildes. R.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, /  
para los que guardan su alianza y sus mandatos. /  
El Señor se confía con sus fieles / y les da a co no- 
cer su alianza. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Tesalonicenses  
(1Tes 3,12-4,2)

Hermanos: 
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor  
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros  
os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros  
corazones, de modo que os presentéis ante Dios,  
nuestro Padre, santos e irreprochables en la ve- 
nida de nuestro Señor Jesús con todos sus san- 
tos. 
  Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhor-
tamos en el Señor para agradar a Dios; pues com- 
portaos así y seguid adelante. Pues ya conocéis  
las instrucciones que os dimos, en nombre del Se- 
ñor Jesús. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 21,25-28.34-36)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ha- 
brá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en  
la tierra angustia de las gentes, perplejas por el  
estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los  
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que 
se le viene encima al mundo, pues las potencias  
del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo  
del hombre venir en una nube, con gran poder y  
gloria. 
  Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Te- 
ned cuidado de vosotros, no sea que se embo-
ten vuestros corazones con juergas, borracheras  
y las inquietudes de la vida, y se os eche encima  
de repente aquel día; porque caerá como un lazo  
sobre todos los habitantes de la tierra. 
  Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidien - 
do que podáis escapar de todo lo que está por su- 
ceder y manteneros en pie ante el Hijo del hom-
bre.»

Diumenge I d’Advent (C)

Comencem un nou any litúrgic amb el  
primer diumenge d’Advent. Preparar- 
nos per a la primera vinguda de Crist 

ens ha d’ajudar per a estar a punt per a la se- 
gona vinguda. I el que ens diuen les lectures  
ens ajuden a saber què hem de fer ara i aquí.  
L’evangeli comença parlant dels signes de la  
fi dels temps: Hi haurà prodigis al sol, a la llu- 
na i a les estrelles... l’estelada del cel tronto-
llarà. Però aquest és el moment de la victòria  
final de Crist: Veuran venir el Fill de l’home so- 
bre un núvol, amb poder i amb una gran ma-
jestat. Alceu el cap ben alt, perquè molt aviat  
sereu alliberats. S’atansa l’hora del gran triomf  
final. Jesús demana que ens hi preparem: Es- 
tigueu atents. Que l’excés de menja i beure o  
la preocupació dels negocis no afeixugués el  
vostre cor... Estigueu alerta pregant en tota  
ocasió. Són paraules que ens serveixen per a  
preparar-nos pel proper naixement de Crist, per  
a la seva primera vinguda. 

La lectura de l’AT ens parla del naixement 
del fill de David: Aquells dies, faré néixer a Da- 
vid un plançó bo, que es comportarà en el país  
amb justícia i bondat. Aquest plançó és, evi-
dentment, Jesús per al naixement del qual 
ens preparem en aquest temps d’Advent. Ja 
ens diu Jeremies que ell serà el salvador del 
poble: Aquells dies serà salvat el país de Ju- 
dà i viurà confiada la ciutat de Jerusalem. I a  
ell l’anomenaran: El-Senyor-és-el-nostre-bé.  
Ens preparem per a rebre aquell que és la vi- 
da i la felicitat de tots els homes, el bé suprem  
que podem desitjar. Si Jesús ens convida a 
preparar-nos amb la pregària, amb la sobrie-
tat, amb atenció al Senyor, sant Pau a la se- 
gona lectura ens recorda: Que el Senyor faci  
créixer fins a vessar l’amor que us teniu els 
uns als altres i a tothom. I després subratlla:  
Ja vau rebre l’ensenyament sobre la manera  
d’agradar a Déu: avanceu encara més i més. 
No ens cal buscar coses extraordinàries per a  
preparar-nos per al Nadal: l’amor a vessar per  
tothom, manifestat en la sobrietat (per poder  
ajudar els altres), en la pregària, en la despreo- 
cupació de les coses de la terra.

Mn. Jaume Pedrós

«Molt aviat sereu 
alliberats»

COMENTARI


