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PARAULES DE VIDA

Maria en el camí de l’Advent

E

n el camí de l’Advent, la figura de Maria és
essencial. La solemnitat de la Immaculada
Concepció de la Mare de Déu és la festa
mariana per excel·lència d’aquest temps litúrgic.
En ella els cristians ens alegrem i donem glòria a
Déu pel poder de la seua gràcia, que en la Mare
del Senyor ha mostrat tota la seua eficàcia. El designi de Déu sobre la humanitat i sobre cada persona és un projecte d’amor molt més gran del que
podem imaginar. Abans que nosaltres penséssim
en Déu, Ell va pensar en nosaltres. La humanitat
sencera està sota el signe de la gràcia i l’amor de
Déu. I això no és quelcom impersonal. Ha pensat
en cadascú de nosaltres, ens ha destinat a ser
sants i ens ha elegit en Crist per a ser els seus fills.
Al regal de la vida ha volgut afegir totes aquestes
gràcies, sense les quals la vida humana no tindria

sentit perquè li faltaria una meta que ens portés
a la vertadera felicitat. Ens ha creat per a ser feliços, i eixa felicitat està en la santedat i en l’amistat amb Ell. Mai haguérem pogut imaginar la rique
sa de la glòria que Déu ens vol regalar.
Però les persones sembla que mai estem contentes amb el que tenim, amb allò que rebem de Déu.
Sempre volem més, desconfiem de Déu, volem
ser com Ell. És una actitud que reapareix al llarg
de la història de la humanitat i que es manifesta
avui de moltes maneres: vol ser com Déu qui pretén determinar per ell mateix el que està bé i el
que està mal, sense sotmetre’s a cap valor moral;
vol ser com Déu qui utilitza el poder abusivament
per a imposar la seua ideologia, envaint àmbits
que no li corresponen de la vida de les persones i
de les famílies; volen ser com Déu els qui en lloc de

protegir i fer-se servidors de la vida humana justi
fiquen la possibilitat de decidir sobre ella; vol ser
com Déu qui abusant del seu poder vol conduir la
història segons la seua ideologia, sacrificant a qui
no pensa igual; vol ser com Déu qui no reconeix cap
límit ètic a l’exercici del seu poder; vol ser com Déu,
en definitiva, qui pensa que és més del que realment és i no accepta la seua condició de criatura,
la seua fragilitat, i no reconeix que no «té res que
no ho hagi rebut» de Déu.
Maria, en canvi, ens mostra el camí per a retornar al designi de Déu, per acollir en la nostra vida
el seu pla d’amor: «soc l’esclava del Senyor», li diu
a l’àngel després que aquest li anunciés que era
una criatura de gràcia i havia estat escollida per a
ser la Mare del Messies. Si la serp havia dit als nostres primers pares «sereu com déus» (Gn 3,4) i havia despertat en ells el desig de ser-ho, Maria respon a l’àngel: «soc l’esclava del Senyor». Si el pecat
porta a l’orgull i a l’ambició, el fruit de la gràcia és
el reconeixement de la pròpia petitesa. Maria ens
mostra el camí que porta a la vida: el de la senzillesa i la humilitat. Com és el món que construïm
quan volem ser com déus? És més just? més humà? més digne de l’home? Com seria el món si
tots seguíssim el camí que la Mare del Senyor va
viure amb tota la seua humilitat, senzillesa i naturalitat? Seria una anticipació del Regne de Déu,
del Regne de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d’amor i de pau. Que aquest Advent
vivim cadascú de nosaltres un camí espiritual per
a ser com Maria, per acollir com Ella a eixe Jesús
que ens du la vida de la gràcia, i per poder arribar a
viure en eixa gràcia i eixa amistat amb Déu que va
fer de Maria una criatura única. En el camí de l’Advent, Maria és l’espill en el que ens hem de mirar.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

La millor notícia que el nostre món pot rebre

S

om cridats a estimar com Déu
ens estima. Aquesta és la millor
notícia que el nostre món pot
rebre: una Església, uns cristians,
unes persones, que fan de l’amor l’eix
i el motor de les seves vides, perso
nes més promptes a perdonar i a comprendre que a jutjar, persones que
cada matí paren l’orella i obren el cor
per oferir consol i amor, persones que

saben donar gratuïtament el que han
rebut gratuïtament, persones de cor
net, humils, que volen escampar aquesta Bona Notícia arreu.
«La fidelitat i l’amor es trobaran, s’abraçaran la bondat i la pau... La justícia anirà al seu davant i la pau li seguirà les petjades» (Psm 84).
Faig una invitació a lluitar contra el
mal, a vetllar per tal de renovar cons-

tantment l’opció per la vida, pel Regne
de Déu; aquest Regne que consisteix
en «la justícia, la pau i el goig de l’Esperit Sant» (Rm 14,17).
Ens sabem continuadors de la missió d’Aquell a qui seguim: Jesucrist, que
va ser ungit i enviat a «portar la Bona Nova als pobres, a proclamar als captius
la llibertat i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits» (Lc 4,18).

Un programa que omple de joia i vida a qui s’hi endinsa.
Gràcies Organyà per deixar ressonar l’amor, des de les teves homilies,
segle rere segle.
Margarita Bofarull, rscj
Fragment inicial de la seva
«Homilia religiosa d’Organyà, 2020»
en el context de la Fira del Llibre del
Pirineu. Organyà, setembre 2020
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El moviment Vida Creixent
inicia el nou curs

PALABRAS DE VIDA

María en el camino
del Adviento

E

n el camino del Adviento, la figura de María
es esencial. La solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María es la fiesta mariana por excelencia de este tiempo litúrgico. En ella
los cristianos nos alegramos y damos gloria a Dios
por el poder de su gracia, que en la Madre del Señor
ha mostrado toda su eficacia. El designio de Dios sobre toda la humanidad y sobre cada persona es un
proyecto de amor mucho más grande de lo que podemos imaginar. Antes de que nosotros pensáramos en Dios, Él pensó en nosotros. La humanidad
entera está bajo el signo de la gracia y el amor de
Dios. Y esto no es algo impersonal. Ha pensado en
cada uno de nosotros, nos ha destinado a ser santos y nos ha elegido en Cristo para ser sus hijos. Al
regalo de la vida ha querido añadir todas estas gracias, sin las cuales la vida humana no tendría senti
do porque le faltaría una meta que nos llevara a la
verdadera felicidad. Nos ha creado para ser felices,
y esa felicidad está en la santidad y en la amistad
con Él. Nunca hubiéramos podido imaginar la riqueza de la gloria que Dios quiere regalarnos.
Pero las personas parece que nunca estamos
contentas con lo que tenemos, con aquello que recibimos de Dios. Siempre queremos más, desconfiamos de Dios, queremos ser cómo Él. Es una actitud
que reaparece a lo largo de la historia de la humani
dad y que se manifiesta hoy de muchas maneras:
quiere ser como Dios quien pretende determinar por
él mismo lo que es bueno y lo que es malo, sin someterse a ningún valor moral; quiere ser como Dios
quien utiliza el poder abusivamente para imponer
su ideología, invadiendo ámbitos que no le corresponden de la vida de las personas y de las familias;
quieren ser como Dios quienes en lugar de proteger
y hacerse servidores de la vida humana justifican
la posibilidad de decidir sobre ella; quiere ser como
Dios quien abusando de su poder quiere conducir la
historia según su ideología, sacrificando a quien no
piensa igual; quiere ser como Dios quien no reconoce ningún límite ético al ejercicio de su poder; quiere
ser como Dios, en definitiva, quien piensa que es más
de lo que realmente es y no acepta su condición de
criatura, su fragilidad, y no reconoce que no «tiene
nada que no lo haya recibido» de Dios.
María, en cambio, nos muestra el camino para volver al designio de Dios, para acoger en nuestra vida
su plan de amor: «soy la esclava del Señor», le dice
al ángel después de que este le anunciara que era
una criatura de gracia y había sido escogida para
ser la Madre del Mesías. Si la serpiente había dicho
a nuestros primeros padres «seréis como dioses»
(Gn 3,4) y había despertado en ellos el deseo de
serlo, María responde al ángel: «soy la esclava del
Señor». Si el pecado lleva al orgullo y a la ambición,
el fruto de la gracia es el reconocimiento de la propia pequeñez. María nos muestra el camino que lleva a la vida: el de la sencillez y la humildad. ¿Cómo
es el mundo que construimos cuando queremos ser
como dioses? ¿Es más justo? ¿más humano? ¿más
digno del hombre? ¿Cómo sería el mundo si todos
siguiéramos el camino que la Madre del Señor vivió
con toda su humildad, sencillez y naturalidad? Sería una anticipación del Reino de Dios, del Reino de
verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia,
de amor y de paz. Que este Adviento vivamos cada
uno de nosotros un camino espiritual para ser como
María, para acoger como Ella a ese Jesús que nos
trae la vida de la gracia, y para poder llegar a vivir en
esa gracia y esa amistad con Dios que hizo de María
una criatura única. En el camino del Adviento, María es
el espejo en el que nos tenemos que mirar.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

E

l dia 8 d’octubre, després de més d’un any
de no reunir-nos a causa de la pandèmia, ens
vam retrobar el grup de Vida Creixent. Vam
treballar «Soroll. El caos de la meva vida», seguint
els punts marcats pel temari preparat per a les diò
cesis amb seu a Catalunya i les Illes.
Seguint la programació del curs, el 20 d’octubre,
Mn. Joan Bajo, consiliari diocesà, ens va fer la pri-

mera xerrada: «La persona gran en la nostra societat. Una nova oportunitat». Les altres dues seran:
2n trimestre «L’eutanàsia» i 3r trimestre «Les volun
tats anticipades».
Què és essencial en l’etapa de la vellesa? Saber com procedir per a ser millors, créixer interiorment, desig d’aprendre i relacionar-se, mantenir unida la família, conrear l’art de l’amistat, contacte amb Déu des de la pregària i l’experiència
sacramental.
També la gent gran ha d’ocupar el lloc que li correspon en la societat. Prendre consciència de la
seua vulnerabilitat i del deure cívic que la societat
té envers l’ancianitat. Cal recuperar el concepte «Església domèstica» (LG 11), que és la família, espai
sagrat que agrupa un conjunt de generacions i en
els nostres dies és necessari recuperar la figura
dels avis, qui han d’acompanyar i ajudar les genera
cions més joves.
També el nou temps (Kairós) ens pot ajudar en
el procés sinodal del Sínode dels Bisbes de 2023
que acabem d’iniciar amb el lema «Comunió, participació i missió».
Maria Joana Querol Beltrán

15 d’octubre a Corbera d’Ebre

D

egut a la pandè
mia, la comunitat
parroquial de Sant
Pere apòstol de Corbera
d’Ebre vam celebrar la festa de Santa Teresa de manera diferent.
  Normalment anàvem
passejant pels carrers del
poble cantant a la santa
a les 5 del matí.
   Enguany, vam decidir
fer una missa a les 9 h,
on vam cantar també els
cants típics esperant el
proper any tornar a la normalitat.
Mn. David

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Resem perquè tots prenguem decisions valentes a favor d’un
estil de vida sobri i ecosostenible, alegrant-nos pels
joves que estan compromesos amb
ell» (1 de setembre).

@Pontifex: «Davant l’agreujament
de les múltiples crisis convergents,
polítiques i mediambientals —la fam,
el clima, les armes nuclears, per esmentar-ne algunes—, el nostre compromís per la pau és més necessari
i urgent que mai» (4 de setembre).

@Pontifex: «En el principi està l’Amor,
l’amor de Déu. Tot el que és vida, tot el
bell, el bo i la veritat ve d’allí, de Déu que
és amor, com del cor i del si d’una mare
neix la vida humana, i com Jesús, Amor
fet carn, va néixer del cor i del si d’una
Mare» (2 de setembre).

@Pontifex: «Tots tenim oïdes, però
moltes vegades no som capaços
d’escoltar. De fet, hi ha una sordesa
interior, pitjor que la física, és la sordesa del cor, que avui podem demanar-li a Jesús que toqui i sani» (5
de setembre).
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S’obre a la Diòcesi el procés
del Sínode Universal

E

l 16 d’octubre va tenir lloc al Seminari la Jornada diocesana amb motiu de l’apertura
del Procés del Sínode dels Bisbes que se celebrarà l’any 2023. Ens vam aplegar aproximada
ment unes 250 persones de les tres zones del bisbat.
El nostre Bisbe presentà la primera part de la
Jornada. En primer lloc, la intervenció de Mn. Eloy
Bueno, professor de la Facultat de Teologia de Bur-

gos i membre de la Comissió Teològica de la Santa
Seu. A continuació, el matrimoni de Benicarló, Roger
Marco i Maria Palau, responsables del Procés Sinodal en la nostra diòcesi, ens van explicar el seu
funcionament.
Ens van projectar els diferents apartats: a) El
16 d’octubre celebració de la Jornada Diocesana.
Es posarà en marxa l’Equip Diocesà i es prepara
ran els materials d’estudi i reflexió; b) El mes de
novembre serà de motivació, difusió i preparació
a les parròquies; c) Fins al 15 de març serà un
temps per pregar, reflexionar i compartir; d) A finals
de març, el treball de síntesi i la Jornada Diocesana; e) Fins a abril de 2022, tots els bisbats d’Espanya han de lliurar a la CEE els seus treballs i després
de fer-ne una elecció es passarà a la fase conti
nental.
A les 17 h, ens vam reunir a la Catedral per celebrar l’Eucaristia, presidida per Mons. Enrique Benavent i concelebrada per Mn. Eloy Bueno i vint-i-dos
preveres. Van participar els diaques permanents
Mn. Joan Bta. Jovaní i Mn. José Manuel Borràs.
Mn. Rubén García dirigí els cants, acompanyat per
l’orgue a càrrec de Mn. Víctor Cardona.
Va ser una Jornada de joia i germanor. Vam retornar als nostres pobles amb la il·lusió de treba
llar en el Procés Sinodal del Sínode dels Bisbes,
convocat pel papa Francesc.

Dia del Domund
a la Parròquia
de Gandesa

A

profitant el Dia del Domund, la Parròquia de
Gandesa, dins la missa del diumenge, va beneir els nostres catequistes i la seva labor
pastoral en l’inici del nou curs.
   Durant la cerimònia els vàrem donar una imatge
de la Sagrada Família perquè les protegeixi i guardi
de cara el nou curs.
Mn. David

Maria Joana Querol Beltrán

La Parròquia de Sant Blai de Tortosa inicia el curs

E

l 17 d’octubre, la Parròquia de Sant Blai inicià la Catequesi. Tanmateix, excepte els mesos de confinament total, es van celebrar
les catequesis guardant estrictament les normes
establertes respecte la Covid-19.
Cinc catequistes, amb trenta xiquets/es de primer i segon curs de preparació a la Primera Comunió i el seus pares, i altres fidels de la parròquia, en
total 101 persones van assistir a l’Eucaristia.
Tots els diumenges, a les 11 h, es farà la catequesi i, tot seguit, es traslladaran a l’església per cele-

AGENDA
◗D
 illuns 6, Batea, a les 12 h, confir
macions.
◗ Dimecres 8, La Immaculada Concepció de Maria. Catedral, a les 12 h,
Missa. / Roquetes, a les 18 h, Missa.
◗ Dissabte 11, Roquetes, a les 18 h,
presentació del llibre de la Congregació Mariana.
◗ Diumenge 12, Bítem, a les 12 h, confirmacions.
* Aquests actes poden canviar degut
a les circumstàncies per la pandèmia de la Covid-19.

brar la missa dominical, facilitant als pares acompanyar els seus fills a l’Eucaristia.
Al final de l’Eucaristia es va fer la foto record davant l’altar.
Preguem el Senyor que aquests xiquets i xiquetes aprofiten bé tot l’ensenyament i formació catequètica durant el temps de preparació per rebre
Jesús Eucaristia i puguen continuar formant-se
per ser cada dia més bons cristians.
Maria Joana Querol Beltrán

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
6. Dilluns (lit. hores: 2a setm.) [Is
35,1-10 / Sl 84 / Lc 5,17-26]. Sant Nicolau (s. IV), bisbe de Mira (Lícia), venerat
a Bari (s. X); sant Pere Pasqual, bisbe
de Jaén i mr. (mercedari); sant Fortià,
innocent mr. venerat a Torelló; santa
Asel·la, vg.; santa Carme Sallés (Vic,
1848 - Madrid, 1911), fund. Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament (RCM).
7. Dimarts [Is 40,1-11 / Sl 95 /
Mt 18,12-14]. Sant Ambrós o Ambrosi (†397), bisbe de Milà i dr. de l’Església; sant Eutiquià, papa (275-283)
i mr.; santa Fara, abadessa.
8. Dimecres [Gn 3,9-15.20 / Sl
97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38]. Im-

maculada Concepció de la Verge Maria,
anomenada també la Puríssima; sant
Eucari, bisbe; sant Romaric, abat; santa Ester, reina bíblica (llibre del s. II aC).
9. Dijous [Is 41,13-20 / Sl 144 /
Mt 11,11-15]. Sant Restitut, mr.; sant
Pere Fourier, prev., fund.; santa Leo
càdia (Llogaia o Llocaia), vg. i mr.; santa Valèria, vg. i mr.; sant Joan Dídac
Cuauhtlatoatzin.
10. Divendres [Is 48,17-19 / Sl
1 / Mt 11,16-19]. Santa Eulàlia (o Eulària) de Mèrida, vg. i mr. (s. III); Mare
de Déu de Loreto (1294), patrona de
l’aviació; santa Júlia, vg. i mr.; sant
Melquíades, papa (africà, 311-314) i
mr.; sant Gregori III, papa (siríac, 731-

741); beat Jeroni de Sant’Angelo in Vado, prev. mínim.
11. Dissabte [Sir 48,1-4.9-11 /
Sl 79 / Mt 17,10-13]. Sant Damas I,
papa (hispànic, 366-384), venerat a
Argelaguer; sant Pau de Narbona, bisbe; sant Sabí, bisbe; sant Daniel Estilita, monjo siríac; santa Ida, vg.; santa Maria Meravelles de Jesús, vg.
12. Diumenge vinent, III d’Advent
(lit. hores: 3a setm.) [So 3,14-18a / Sl
12 / Fl 4,4-7 / Lc 3,10-18]. Santa Joana
Francesca de Chantal (1572-1641), rel.
viuda, fund. saleses a Annecy (1610);
Mare de Déu de Guadalupe (Mèxic);
sant Sinesi, mr.; beat Jaume de Viterbo, bisbe agustinià.

Pàgina 4

5 de desembre de 2021

◗ Lectura del llibre de Baruc (Ba 5,1-9)
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i engala
na’t per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb
el mantell de la bondat de Déu, posa’t al front per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que sota el cel es
vegi pertot arreu la teva resplendor i tindràs per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà: Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, Jerusalem,
guaita des del cim cap a l’orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills de llevant i
de ponent; canten d’alegria recordant l’obra de Déu.
Quan van sortir de tu, caminaven escortats d’enemics,
però ara Déu te’ls retorna portats gloriosament com
en un tron reial. Déu ordena que s’abaixin els turons
més alts i les muntanyes perpètues, que s’omplin les
fondalades i s’anivelli la terra, perquè Israel camini
segur sota la glòria de Déu. Fins els boscos i tots els
arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament
de Déu. Déu conduirà Israel, ple d’alegria, a la llum de
la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li
són propis.

◗ Lectura del Libro de Baruc (Bar 5,1-9)
Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción
que llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que
Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la
justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de
la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor
a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la
piedad». En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reúne
de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su
Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados
en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a todos
los montes elevados y a todas las colinas encumbradas, ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los
bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a
Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz
de su gloria, con su justicia y su misericordia.

◗ Salm responsorial (125)
R. És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb
quin goig ho celebrem!
Quan el Senyor renovà la vida a Sió / ho crèiem un somni; /
la nostra boca s’omplí d’alegria, / de crits i de rialles. R.
Els altres pobles es deien: «És magnífic / el que el Senyor fa a favor d’ells.» / És magnífic el que el Senyor fa
a favor nostre, / amb quin goig ho celebrem! R.
Renoveu la nostra vida, Senyor, / com l’aigua renova
l’estepa del Nègueb. / Els qui sembraven amb llàgri
mes als ulls, criden de goig a la sega. R.
Sortien a sembrar tot plorant, / emportant-se la llavor; /
i tornaran cantant d’alegria, / duent a coll les seves
garbes. R.

◗ Salmo responsorial (125)
R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, /
nos parecía soñar: / la boca se nos llenaba de risas, /
la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: / «El Señor ha estado grande con ellos». / El Señor ha estado grande con nosotros, / y estamos alegres. R.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos / como los torrentes del Negueb. / Los que sembraban con lágrimas /
cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando, / llevando la semilla; / al volver, vuelve cantando, / trayendo sus gavillas. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips (Fl 1,4-6.8-11)
Germans, sempre que prego per vosaltres la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l’evangeli des del primer dia fins
avui.
   Estic segur d’una cosa: Déu, que ha començat en
vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme
fins al dia de Jesucrist. Déu és testimoni de com us
enyoro, a tots vosaltres, per l’amor entranyable que
us té Jesucrist.
   I el que jo demano en la pregària és que el vostre
amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de
coneixement i de finor d’esperit, perquè sapigueu
apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d’aquells fruits de
justícia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança
de Déu.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Filipenses (Flp 1,4-6.8-11)
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago
con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores
míos en la obra del Evangelio, desde el primer día
hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que el que ha
inaugurado entre vosotros esta buena obra, la llevará
adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado: os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como en
mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi
gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable con
que os quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración:
que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores.
Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables,
cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo
Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 3,1-6)
L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre
Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes
era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà ho era d’I
turea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d’Abilena, durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per
tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de
conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el
que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una veu
crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li
el camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les
muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una
plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu.»

◗ Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 3,1-6)
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca
de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene,
bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando
un bautismo de conversión para perdón de los peca
dos, como está escrito en el libro de los oráculos del
profeta Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los
valles serán rellenados, los montes y colinas serán
rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».

COMENTARI

«Tothom veurà
la salvació
de Déu»

E

l naixement de Crist és motiu d’una immensa alegria. Per això l’e
vangeli, en anunciar-nos la pròxima
arribada del Messies amb la presència
del precursor pren un to molt solemne;
esmenta des de l’emperador als grans
sacerdots: L’any quinzè del regnat de
l’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilar
era procurador de la Judea... durant el
pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan rebé la
paraula de Déu al desert i anà per tota
la comarca predicant un baptisme de
conversió. I després concreta aquesta
conversió: Obriu una ruta al Senyor; s’alçaran les fondalades, s’abaixaran les
muntanyes, el terreny escabrós serà una
vall. És a dir, cal treure tot orgull, omplir
tota desconfiança, buscar la igualtat entre tots, rebre el baptisme de conversió
que predica. I així arribarà la salvació definitiva no solament per al poble d’Israel
sinó per a tot el món: Tothom veurà la salvació de Déu. Aquesta arribada del Salvador omple de goig tot el món. La primera
lectura parla també de la joia de Jerusalem: Engalana’t per sempre, vesteix-
te amb el mantell de la bondat de Déu.
Déu farà que es vegi pertot arreu la teva resplendor. Aquesta alegria, en aquest
cas, ve motivada pel retorn de tots els
exiliats: Ara Déu te’ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Per això
demana abaixar turons i omplir fondalades perquè Israel camini segur. I així
Déu conduirà Israel, ple d’alegria a la llum
de la seva glòria, amb aquella bondat i
aquell amor que li són propis. El naixe
ment de Jesús és motiu d’immensa alegria. Pau ens diu que la seva pregària és
plena de goig per tot el que han fet els filipencs per l’evangeli. I ara els demana
el que pot ser la nostra preparació en
aquests dies: Que el vostre amor s’enriqueixi més i més perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs al
dia de Crist, carregats d’aquells fruits que
donem per Jesucrist. Aquest ha de ser el
nostre camí durant l’Advent: esperar, amb
profunda conversió i amb una gran alegria, l’arribada del Salvador i fer que el
nostre amor creixi cada dia més.
Mn. Jaume Pedrós
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