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PARAULES DE VIDA

E

Déu s’ha fet home

ns estem acostant a la celebració del Nadal.
Els mitjans de comunicació de masses han
convertit aquesta festa en una celebració del
consum, de la cerca d’una felicitat material que
sempre serà efímera o, com a màxim, d’exaltació
d’uns bons sentiments que s’obliden quan passen
aquests dies. Si ens deixem arrossegar per l’ambient
cultural que ens envolta, en el qual Déu és el gran
oblidat, el missatge central del Nadal passa totalment desapercebut. I és que el Nadal no ens porta a
un món irreal de somnis, sinó que ens parla de Déu.
El que la fe ens permet contemplar en el pessebre
de Betlem és al mateix Déu que, «per nosaltres els
homes i per la nostra salvació, davallà del cel».
Si Déu ha baixat a la terra, no és perquè neces
site de nosaltres, sinó perquè som importants per
a Ell i vol fer-se el nostre company i el nostre germà
en el camí de la vida. Quan veiem a una persona
necessitada, la reacció més còmoda és mirar cap
a l’altre costat i tancar-nos en nosaltres mateixos.
Déu no actua d’aquesta manera: davant els drames
de la humanitat es revela com un Déu dels homes,
que no abandona a la seua criatura perquè l’esti
ma i vol manifestar-li el seu amor i la seua gràcia.
Déu s’ha aliat amb la humanitat per sempre i s’ha
revelat com a amic de l’home.
La festa de Nadal no ens parla de Déu com si es
tractés d’una idea abstracta i impersonal que ens
deixaria indiferents. Ens mostra a un Déu personal,
que té un nom, que s’ha fet home, que se’ns ha
acostat amb un rostre concret i que ens ha estimat
amb un cor humà; a un Déu que ha volgut compartir la nostra història i que ha fet seues totes les
nostres vivències humanes. Mirant a Crist, desco
brim a un Déu que no ens coneix des de fora, sinó

que ha experimentat la nostra fragilitat i la nostra
pobresa, els nostres dolors i alegries, els nostres
fracassos i il·lusions. En la solidaritat de Déu que
se’ns revela per Nadal descobrim el camí de l’Església: la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa
dels homes contemporanis, són també dels deixebles de Crist.
La festa de Nadal ens parla d’un Déu que ens assenyala el camí per a humanitzar el nostre món.
La dinàmica que predomina en la relació entre les
persones és la de marcar les distàncies i guardar-
les. Els qui ocupen llocs de superioritat els defen
sen mantenint les distàncies. Déu les ha superades, però des de dalt cap avall. El seu Fill, «essent
ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquís-

siu amb la seva pobresa» (2Co 8,9). No s’ha conformat en fer-se el nostre germà, sinó que ha volgut
arribar a ser el nostre servidor. S’ha despullat de la
forma de Déu i ha assumit la «forma d’esclau» (Fi
2,7). I no ha entrat en un món ideal, sinó en un món
que viu sota el signe del pecat. La situació de la humanitat, amb tot el mal que conté, no sols no li ha
repugnat, sinó que l’ha mogut a vindre a salvar-
nos. Un Déu que actua d’aquesta manera és digne
de fe.
Que l’ambient d’aquests dies als nostres pobles
i famílies no ens porte a oblidar que això és el més
important que celebrem.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

EL POSTHUMANISME COM A HORITZÓ (i IV)

E

ls transhumanistes reivindiquen, clarament, la negació
d’una referència substancial
en la persona.
   La clàssica definició de Boeci
(480-526), el darrer filòsof romà, és
posada en qüestió. Segons l’autor
de De la consolació de la filosofia,
la persona és «individua substantia
rationalis naturae», és a dir, substància individual de naturalesa ra-

Negació de la persona?

cional. Boeci hereta i assumeix
el concepte aristotèlic de substància com allò que roman en si mateix,
com allò que no muda, a diferència
de l’accident que no subsisteix per
si mateix, sinó per «alio».
   En la cosmovisió posthumanista,
el cos humà pot ser modificat biotecnològicament i les informacions
que configuren l’intangible de cada persona també poden ser alte

rades, modificades i augmentades. El jo subsistent, doncs, es dissolt.
Els posthumanistes, en conseqüència amb aquesta desubstancialització de l’ésser humà, consideren que el concepte d’home
modern és una abstracció, que la
noció d’home mai no ha estat altra
cosa que un projecte i que la Declaració Universal dels Drets de l’Home

(1948) no ha estat res més que un
compromís.
La fatiga per la finitud, per la temporalitat, per la malaltia, pel dolor,
en definitiva, per la vulnerabilitat, motiva aquest projecte d’un ésser nou,
el de l’home millorat, fabricat, que
transcendeixi les vulnerabilitats lligades a la condició natural.
Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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Celebració de l’Eucaristia
pels fidels difunts

PALABRAS DE VIDA

Dios se ha hecho
hombre

N

os estamos acercando a la celebración de la
Navidad. Los medios de comunicación de
masas han convertido esta fiesta en una
celebración del consumo, de la búsqueda de una felicidad material que siempre será efímera o, a lo
sumo, de exaltación de unos buenos sentimientos
que se olvidan cuando pasan estos días. Si nos dejamos arrastrar por el ambiente cultural que nos
envuelve, en el que Dios es el gran olvidado, el mensaje central de la Navidad pasa totalmente desapercibido. Y es que la Navidad no nos lleva a un mundo irreal de sueños, sino que nos habla de Dios. Lo
que la fe nos permite contemplar en el pesebre de
Belén es al mismo Dios que, «por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo».
Si Dios ha descendido a la tierra no es porque
necesite de nosotros, sino porque le importamos
y quiere hacerse nuestro compañero y nuestro hermano en el camino de la vida. Cuando vemos a una
persona necesitada, la reacción más cómoda es mirar al otro lado y encerrarnos en nosotros mismos.
Dios no actúa de este modo: ante los dramas de
la humanidad se revela como un Dios de los hombres, que no abandona a su criatura porque la ama
y quiere colmarla con su amor y con su gracia. Dios
se ha aliado con la humanidad para siempre y se
ha manifestado como amigo del hombre.
La fiesta de Navidad no nos habla de Dios como
si se tratara de una idea abstracta e impersonal que
nos dejaría indiferentes. Nos muestra a un Dios
personal, que tiene un nombre, que se ha hecho
hombre, que se nos ha acercado con un rostro
concreto y que nos ha amado con un corazón humano; a un Dios que ha querido compartir nuestra
historia y que ha hecho suyas todas nuestras vivencias humanas. Mirando a Cristo, descubrimos a
un Dios, que no nos conoce desde fuera, sino que
ha experimentado nuestra fragilidad y nuestra pobreza, nuestros dolores y alegrías, nuestros fracasos e ilusiones. En la solidaridad de Dios que se
nos revela en Navidad descubrimos el camino de
la Iglesia: los gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
han de serlo también de los discípulos de Jesu
cristo.
La fiesta de Navidad nos habla de un Dios que
nos señala el camino para humanizar nuestro mundo. La dinámica que predomina en la relación entre
las personas es la de marcar las distancias y guardarlas. Quienes ocupan puestos de superioridad
los defienden manteniendo las distancias. Dios
las ha superado, pero desde arriba hacia abajo. Su
Hijo, «siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza» (2Co 8,9). No
se ha conformado con hacerse nuestro hermano,
sino que ha querido llegar a ser nuestro servidor.
Se ha despojado de la forma de Dios y ha asumido
la «forma de siervo» (Fi 2,7). Y no ha entrado en un
mundo ideal, sino en un mundo que vive bajo el
signo del pecado. La situación de la humanidad, con
todo el mal que encierra, no solo no le ha repug
nado, sino que le ha movido a venir a salvarnos. Un
Dios que actúa de este modo es digno de fe.
Que el ambiente de estos días en nuestros pueblos y familias no nos lleve a olvidar que esto es lo
más importante que celebramos.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

E

l 2 de novembre, dia dels fidels difunts, el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí l’Eucaristia celebrada, com gairebé tots els anys,
al cementiri de Tortosa i concelebrada pels rectors
de les parròquies de la ciutat. Feia tres anys que no
ens havíem pogut reunir en aquest indret tan respectat. Fa dos anys era un dia de força pluja i es va
celebrar la Missa a la Parròquia dels Àngels, i en fa
un, a causa de la pandèmia, es va haver de suprimir.

Tots els anys s’encarrega de preparar la celebració la
Parròquia dels Àngels, de la que n’és rector Mn. Pascual Centelles i l’encarregat dels cants és Joan Carlos Gisbert de la mateixa parròquia. L’espai situat al
bell mig del cementiri, permet romandre asseguts
tots els participants durant la celebració, puix hi ha
cadires preparades per a tots, gaudint d’una bona
visibilitat.
El Sr. Bisbe a l’inici de l’homilia ens recordà: «La
pregària és una manera d’estimar i quan estimem
una persona preguem per ella. Pregar pels nostres
germans difunts és un acte d’amor, és tornar-los l’amor que ens van donar al llarg de la vida. El nostre
cos es desfà, però tenim un tabernacle interior que no
es desfarà mai. La mort no és l’última paraula de la
vida de l’home.»
Al final de la celebració, el nostre bisbe Enrique
ens donà la benedicció. El cant final fou l’himne a
la Mare de Déu de la Cinta.
Donem gràcies a Déu per aquesta celebració amarada per les virtuts de la fe i de l’esperança, enfortides pel record i la pregària i confiant plenament en
el Senyor i la virtut de la caritat pregant pels nostres
germans difunts.
Maria Joana Querol Beltrán

Confirmacions a la Parròquia
Mare de Déu dels Dolors (Tortosa)

D

esprés de dos cursos de Catequesi setmanal a 2n i 3r d’ESO, i les set sessions de preparació immediata d’enguany que cursen 4t
d’ESO, vint-i-un joves de la nostra comunitat parroquial de batejats han rebut el dissabte 13 de novembre el sagrament de Confirmació de mans del
Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent i Vidal, completant
així la seva Iniciació Cristiana.
Amb el temple parroquial ple de gom a gom com
en les ocasions més solemnes, i un silenci que convidava a la pregària participativa, aquests joves de
15 anys han estat marcats pel do de l’Esperit i s’han
sentit recolzats tant pels padrins, pares i familiars,
com per la comunitat parroquial. L’acompanyament
musical de Raül Martínez i família ajudava a viure

la litúrgia. Tant els confirmats com els seus pares i padrins han agraït als catequistes Rosa, Nacho i William
el seu immens treball d’acompanyament catequè
tic.
Mn. José Luis Arín Roig
Rector de la Parròquia Mare de Déu
dels Dolors (Tortosa)

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «L’Eucaristia
està davant nostre per a
recordar-nos qui és Déu.
No ho fa amb paraules,
sinó de manera concreta,
mostrant-nos a Déu com a Pa partit, com
a Amor crucificat i lliurat» (12 de setembre).
@Pontifex: «La creu exigeix un testimoniatge límpid. Perquè la creu no vol ser
una bandera que enarborar, sinó la font
pura d’una nova manera de viure: el de
l’Evangeli, el de les Benaurances» (14
de setembre).

@Pontifex: «No tinguin por de sortir
a la trobada de qui està marginat.
S’adonaran que surten a la trobada de Jesús. Ell els espera allí on
hi ha fragilitat, no comoditat; on hi
ha servei, no poder. Allí està Ell»
(14 de setembre).
@Pontifex: «La veritable origina
litat avui, la veritable revolució, és
rebel·lar-se contra la cultura del provisori, és anar més enllà de l’instint
i de l’instant, és estimar per a tota la vida i amb tot el nostre ésser» (14 de setembre).
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Assemblea de l’Apostolat de l’Oració;
Xarxa mundial d’Oració i Servei amb el Papa,
atenta a les necessitats de la Humanitat

E

l dia 7 de novembre es va celebrar l’Assemblea de l’Apostolat d’Oració a la Casa d’Espiritualitat Sant Enric d’Ossó.
   Ens vam aplegar sòcies de la parròquia, de la Catedral, de Sant Blai i dels Dolors de Tortosa. També
ens van acompanyar tres sòcies de Rossell. La pre-

E

sidenta donà la benvinguda recordant que feia
dos anys que, a causa de la pandèmia, no ens havíem pogut reunir i que era un goig poder-nos retrobar.
Vam començar amb una breu presentació de cada una. Tot seguit, el res de Laudes. Després, la pre-

sidenta, Maria Eva Morelló ens va donar la xerrada: «Història de l’Apostolat de l’Oració», anomenat
ara «Xarxa Mundial d’Oració i de Servei amb el Papa, atenta a les necessitats de la Humanitat».
En acabar l’exposició del tema, després d’un
temps de col·loqui, vam resar el Rosari.
La Santa Missa va ser oficiada pel nostre consi
liari, Mn. Blai Ruíz, i oferida per tots els difunts de
l’Apostolat de l’Oració, en aquest mes de novembre
dedicat a la seva memòria.
Després d’un bon dinar i una llarga estona de
sobretaula, vam tenir la xerrada de Mn. Blai sobre
la Carta Apostòlica Patris Corde del papa Francesc, escrita amb motiu dels cinquanta anys de la
declaració de sant Josep com a patró de l’Església
i que recorre els set tipus de paternitat d’aquest
gran sant: pare estimat; pare en la tendresa;
pare en l’obediència; pare en l’acollida; pare de
la valentia creativa; pare treballador; i pare a l’ombra.
Després d’un llarg col·loqui, vam marxar cap
a casa amb el cor ple d’alegria i el desig de viure
amb més plenitud la nostra vida d’oració i de servei al Papa, atents a les necessitats de la huma
nitat.
Maria Eva Morelló

Excursió a l’ermita del Remei d’Alcanar

l diumenge dia 14 de novembre,
els catequistes i encarregats de
formació i els xiquets i xiquetes
de la Catequesi de Comunió de la Parròquia de Sant Miquel de la Cava, juntament amb els seus pares, vam gaudir d’un dia de convivència a l’ermita
de la Mare de Déu del Remei d’Alca
nar.
En arribar, pares i fills van jugar junts
i, després vam realitzar una estona de
catequesi. Els més petits van tocar el
tema de la Creació i, fins i tot, els pa-

AGENDA

◗ Diumenge 26, Catedral, a les 12 h,
Missa de la Sagrada Família.
* Aquest acte pot canviar degut a les
circumstàncies per la pandèmia de
la Covid-19.

res van poder tenir un espai de formació.
Al migdia vam celebrar l’Eucaristia
dominical a l’ermita, vam dinar junts
i, en acabar, pares i fills van realitzar
una gimcana per concloure la jornada
al Remei.
Tots junts vam gaudir d’un fantàs
tic dia de convivència i germanor, fent
parròquia: pares i mares, xiquets i xiquetes i catequistes!
Mn. Joan Guerola

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
20. Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[Is 7,10-14 / Sl 23 / Lc 1,26-38]. Sant
Domènec (Domingo) de Silos, abat benedictí; sant Benjamí, patriarca; sant
Macari, prev. i mr.
21. Dimarts. [Ct 2,8-14 (o bé:
So 3,14-18a) / Sl 32 / Lc 1,39-45].
Sant Pere Canisi (1521-1597), prev.
jesuïta i dr. de l’Església, nat a Nimega;
sant Severí, bisbe i mr.; sant Gliceri,
prev. i mr.; sant Temístocles, mr.
22. Dimecres [1Sa 1,24-28 / Sl:
1Sa 2,1.4-5.6-7.8abcd / Lc 1,46-56].
Sant Zenó o Zenon, mr.; santa Helena,

vg. clarissa; santa Francesca-Xaviera
Cabrini, vg. fundadora, patrona dels
emigrants.
23. Dijous [Ml 3,1-4.23-24 / Sl
24 / Lc 1,57-66]. Sant Joan de Kety
(1390-1473), prev. de Cracòvia; sant Sèrvul el Paralític; santa Victòria, vg.i mr.
24. Divendres [2Sa 7,1-5.8b12.14a.16 / Sl 88 / Lc 1,67-79]. Sant
Delfí, bisbe; santa Adela, abadessa;
santa Irmina, vg. princesa.
25. Dissabte [Nit: Is 9,2-4.6-7 /
Sl 95 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14. Alba: Is
62,11-12 / Sl 96 / Tt 3,4-7 / Lc 2,15-

20. Dia: Is 52,7-10 / Sl 97 / He 1,1-6 /
Jo 1,1-18 (o bé, més breu: 1,1-5.914)]. Nadal de Nostre Senyor Jesucrist,
a Betlem de Judea.
26. Diumenge vinent, la Sagrada
Família: Jesús, Maria i Josep (lit. hores: 1a setm.) [Sir 3,3-7.14-17a / Sl
127 / Col 3,12-21 / Lc 2,41-52 (o
bé: 1Sa 1,20-22.24-28) / Sl 83 / 1Jo
3,1-2.21-24 / Lc 2,41-52]. Sant Esteve, diaca i protomàrtir (35) a Jerusalem; sant Dionís, papa (259-268)
i màrtir; sant Zòsim, papa (grec, 417418).
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◗ Lectura de la profecia de Miquees
(Mi 5,1-4a)

◗ Lectura de la profecía de Miqueas
(Miq 5,1-4a)

Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita
per figurar entre les famílies de Judà: de tu en
sortirà el qui ha de regir Israel.» Els seus orígens
són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà
abandonats fins que la mare haurà tingut un fill;
aleshores la resta dels germans tornarà cap
al poble d’Israel. Es presentarà a fer de pastor
amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del
nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d’un cap a l’altre de la terra. Ell serà
la pau.

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña
entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que
ha de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso, los
entregará hasta que dé a luz la que debe dar a
luz, el resto de sus hermanos volverá junto con
los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del
nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya
que el Señor se hará grande hasta el confín de
la tierra. Él mismo será la paz».

◗ Salm responsorial (79)

◗ Salmo responsorial (79)

R. D
 éu de l’univers, renoveu-nos, feu-nos veure
la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

R. O
 h, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y
nos salve.

Pastor d’Israel, escolteu-nos. / Vós que teniu
querubins per carrossa, / desvetlleu el vostre
poder, / veniu a salvar-nos. R.

Pastor de Israel, escucha, / tú que te sientas
sobre querubines, resplandece. / Despierta tu
poder y ven a salvarnos. R.

Déu de l’univers, / gireu des del cel els vostres
ulls, / veniu i visiteu aquesta vinya, / que la vostra mà havia plantat / i havia fet robusta i forta. R.

Dios del universo, vuélvete: / mira desde el cielo, fíjate, / ven a visitar tu viña. / Cuida la cepa
que tu diestra plantó, / y al hijo del hombre que
tú has fortalecido. R.

Que la vostra mà reposi / sobre l’home que serà el vostre braç dret, / el fill de l’home a qui vós
doneu la força. / No ens apartarem mai més de
vós; / guardeu-nos la vida / perquè invoquem
el vostre nom. R.

Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que tú fortaleciste. / No nos alejaremos de
ti: / danos vida, para que invoquemos tu nombre. R.

◗ Lectura de la carta als cristians hebreus
(He 10,5-10)

◗ Lectura de la carta a los Hebreos
(Heb 10,5-10)

Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món:
«No voleu oblacions ni sacrificis, però m’heu
format un cos; no exigiu l’holocaust ni l’expia
ció. Per això us dic: Com està escrit de mi en
el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat.»
Primer ha dit: «Les oblacions i els sacrificis,
l’holocaust i l’expiació, no els voleu ni els exigiu», encara que totes aquestes ofrenes són
precisament les que la llei prescrivia. Després
afegeix: «Vinc a fer la vostra voluntat.» Adoneu-
vos com suprimeix tot el que deia abans i ho
substitueix pel que diu després. A nosaltres
ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist,
feta una vegada per sempre per complir aquesta «voluntat» de Déu.

Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú
no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni
víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí
que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— para hacer, ¡oh Dios!,
tu voluntad». Primero dice: «Tú no quisiste sacri
ficios ni ofrendas, ni holocaustos, ni vícti
mas expiatorias», que se ofrecen según la ley.
Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación
del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para
siempre.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 1,39-45)

◗ Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (Lc 1,39-45)

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament
a la Muntanya, a la província de Judà; entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt
Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen
saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena
de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és
beneït el fruit de les teves entranyes. Qui soc
jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visi
tar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les
meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»

En aquellos días, María se levantó y se puso en
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando
la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues,
en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventura
da la que ha creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá.»

COMENTARI

«Vinc a fer
la vostra voluntat»

T

ot ens parla ja de Nadal i, per tant, les lectures d’avui també ens fan present aquesta proximitat del naixement del Senyor.
La primera lectura ja ens diu que serà a Betlem
on naixerà el Messies: Tu Betlem, petita per a
figurar entre les famílies de Judà: de tu sortirà
el qui ha de regir Israel. Els seus origens són
llunyans, des dels temps eterns. Hi podem veure una clara al·lusió a la divinitat de Crist. Es
presentarà a fer de pastor... viuran en pau, perquè ara serà gran d’un cap a l‘altre de la terra.
Ell serà la pau. La pau serà una de les paraules que ressonaran la nit de Nadal i durant tot
aquest temps. Ell és la pau!
La carta als hebreus ens anuncia l’actitud
de Crist en venir al món. Li diu a Déu: No voleu
oblacions ni sacrificis. Quina serà doncs, la seva missió, la seva ofrena al Pare? Déu meu,
vinc a fer la vostra voluntat. Per tant, ja no
calen sacrificis ni holocaustos en el temple;
ara només cal unir-nos al Crist fent sempre la
voluntat del Pare. Per això al final afirma: A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta voluntat de Déu. Jesús, durant tota
la seva vida mortal, no buscarà altra cosa que
fer sempre la voluntat del Pare. Aquest és el
sacrifici o l’ofrena que vol el Senyor.
I l’Evangeli ja ens mostra el Senyor no nascut
encara però sí present ja en el si de la seva
mare. Per això, Elisabet, plena de l’Esperit Sant,
descobreix una altra realitat, molt més profun
da, en la seva cosina: Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me. És el Senyor, el seu Senyor, el que hi ha en el si de la
seva cosina. I el fill que també espera Elisabet
(Joan Baptista) experimenta igualment en el
seu si la presència d’aquell que anunciarà més
tard, aquell que batejarà amb la força de l’Esperit. Elisabet subratlla sobretot la fe de Maria:
Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha
fet saber es complirà. Amb la mateixa fe, creiem
que l’infant de Betlem és el Salvador del món,
la pau de tots els homes, el Déu encarnat per
nosaltres.
Mn. Jaume Pedrós
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