
En l’ambient propi de les festes de Nadal, la 
litúrgia de l’Església ens convida a celebrar  
el misteri de la família de Natzaret, en la que  

va nàixer Jesús i en la que, com ens diu l’Evangeli,  
va «créixer i es feia fort», va arribar a ser un home  
«entenimentat» i va rebre «el favor de Déu». Acom-
panyat per Maria i Josep, el Fill de Déu, que va fer  
seua la nostra humanitat, va anar progressant en  
les virtuts que feien d’Ell l’home perfecte, i va anar  
obrint el seu cor al Pare, disposant-se a complir la  
seua voluntat.

Per voluntat del papa Francesc hem dedicat l’any 
que prompte acabarà a la figura de sant Josep.  
La carta que ens va dirigir a tota l’Església té un tí- 
tol bonic: «Amb cor de pare». Josep va estimar Je- 
sús. Ser pare no és quelcom únicament biològic. 
La paternitat no educa si no es converteix en una 
relació espiritual. Igual que Josep va estimar Je- 
sús amb cor de pare, els pares han d’estimar els 
fills amb els mateixos sentiments.

Josep va tindre un cor de pare, perquè es va lliu- 
rar d’una manera total, absoluta; oblidant-se d’ell 
mateix es va entregar a la seua missió sense per-
dre la confiança en Déu, ni en Maria, ni en Jesús. 
I això no el va portar a ser menys feliç, sinó més. 
Quanta felicitat hi hauria en les famílies i quanta  
alegria, si es visquessen aquestes actituds de sant  
Josep! Que aquest any, en el que som convidats a 
contemplar i aprofundir en el significat de la seua  
figura i en el seu missatge, ens ajude a tots a créi- 
xer en humanitat i en fe.

Sense cap dubte, un dels reptes pastorals que 
tenim a l’Església és superar les dificultats en la 
transmissió de la fe. Déu pot donar la gràcia de la fe  
per camins insospitats, però ordinàriament ho fa  
pels àmbits on les persones naixen, creixen i s’e-
duquen. Transmetre la fe no es redueix a transme-

tre una ideologia. La fe és una actitud davant la vi-
da, en la que la confiança en Déu i en el seu amor  
és el més decisiu. Una fe sòlida sols es pot rebre  
en àmbits on es fa vida, on és quelcom important  
i no queda marginada en un lloc secundari. En una  
societat com la nostra que, culturalment ja no es-
tà configurada per una visió cristiana de la vida, el 
testimoniatge és l’únic camí per transmetre la fe, 
i ha de començar dins la llar familiar. Els xiquets  
i joves no la poden percebre com quelcom que es  
viu fora de casa però no té cap importància en el si  
de la família.

Maria i Josep van ajudar Jesús a créixer en for-
talesa, en saviesa i en gràcia davant Déu i els ho-
mes, perquè van viure la fe i la confiança en Déu 

dins la seua llar. La fe viscuda ajuda a créixer en 
humanitat i en tot allò que dignifica l’ésser humà,  
a no perdre l’alegria que s’incrementa quan es des- 
cobreix la missió que Déu ha preparat per a cadas- 
cú de nosaltres i la fem vida. 

Avui posem davant la mirada de la família de 
Natzaret a les nostres famílies; a les que sofreixen;  
a les que al llarg d’aquest any, i encara avui, estan  
vivint moments de dolor i d’aïllament, provocat per la  
pandèmia; a les persones que s’han lliurat per ser- 
vir als malalts. Que aquesta Família sigui la protec- 
ció i el model per a tots. Que així siga.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

ANY L L NÚM. 52 26 de desembre de 2021 www.bisbattortosa.org / Aportació voluntària: 0,30 E

Festa de la Sagrada Família
PARAULES DE VIDA

Un bon amic, capellà de presons, m’explica en  
una carta, una experiència viscuda amb un ho-
me intern que li va demanar per confessar-se 

tres dies després, afegint que no estava preparat per  
fer-ho en aquell moment. «Aquest home necessitava  
preparar-se per retrobar-se amb Déu, per rebre el seu  
perdó. Aquesta actitud fa recordar les paraules del fill  
petit de la paràbola de Lluc: “Pare, he pecat contra el  
cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguis fill teu” (Lc  
15,21). Probablement l’home pensava el mateix, i no  
s’atrevia a tornar a la casa del Pare.»

El meu amic segueix relatant: «Tres dies després, en  
retrobar-nos, després de donar-me les gràcies, l’intern  
em digué que ja estava preparat. Buscant un espai que  
permetés una conversa reservada, vam acabar en un  
petit magatzem. No era el lloc més digne però, de ben  

segur, que el Déu de misericòrdia, també era allà. Co- 
mençàrem amb el senyal de la creu i el jove penitent  
demanà perdó amb un profund sentiment de penedi-
ment. Certament confiava en el perdó de Déu i volia co- 
mençar una nova vida amb la seva ajuda.»

El confessor se sentí commogut per aquesta actitud,  
alhora que se sentia un instrument del Senyor: «Escol-
tant-lo, brollaren molts sentiments d’agraïment i com-
passió en el meu interior. Recordava molts moments 
de Jesús a l’Evangeli, alhora que li deia que Déu l’es- 
timava i volia apropar-se a ell. Li vaig donar l’absolu ció,  
imposant-li les mans sobre el cap com també ho feia  

Jesús. Em sentia testimoni de l’abraçada del Pare al  
fill, perdut i retrobat, que havia retornat al seu costat.  
Aquell espai inhòspit havia estat testimoni del pene-
diment d’una criatura davant del Déu de la vida. Grà-
cies a aquest home, altra vegada se m’ha fet present  
el Déu de la misericòrdia i de la vida, en un lloc de sofri- 
ment, de creu. “Era a la presó, i vinguéreu a veure’m”  
(Mt 25,36). Vaig donar-li gràcies a Déu.»

L’experiència viscuda el fa concloure: «Demano a 
Déu que m’ajudi a continuar aquest servei i seguir fent 
el que he de fer, en cada moment. He de seguir treba- 
llant en el centre penitenciari amb aquells que em ne- 
cessiten, sabent que no soc jo el qui fa, sinó que Algú  
ho fa mitjançant la meva acció ministerial»

Enric Puig Jofra, SJ

Tornar al Pare
APUNTS PER A L’ANÀLISI



En el ambiente propio de las fiestas de Navidad,  
la liturgia de la Iglesia nos invita a celebrar el  
misterio de la familia de Nazaret, en la que 

nació Jesús y en la que, como nos dice el Evange- 
lio, «creció en fortaleza, en sabiduría y en gracia 
ante Dios y los hombres». Acompañado por María  
y José, el Hijo de Dios, que hizo suya nuestra hu-
manidad, fue progresando en las virtudes que ha- 
cían de Él el hombre perfecto, y fue abriendo su  
corazón al Padre, disponiéndose a cumplir su vo- 
luntad.

Por voluntad del papa Francisco hemos dedica-
do el año que pronto acabará a la figura de san Jo- 
sé. La carta que nos dirigió a toda la Iglesia tiene  
un título bonito: «Con corazón de padre». José amó  
a Jesús. Ser padre no es algo únicamente biológico.  
La paternidad no educa si no se convierte en una  
relación espiritual. Igual que José amó a Jesús con  
corazón de padre, los padres tienen que amar a sus  
hijos con los mismos sentimientos.

José tuvo un corazón de padre, porque se entre- 
gó plena y absolutamente; olvidándose de sí mis-
mo se dio a su misión sin perder la confianza en 
Dios, ni en Maria, ni en Jesús. Y esto no lo llevó a  
ser menos feliz, sino más. ¡Cuánta felicidad habría  
en las familias y cuánta alegría, si se vivieran estas  
actitudes de san José! Que este año, en el que he- 
mos sido invitados a contemplar y profundizar en  
el significado de su figura y en su mensaje, nos ayu- 
de a todos a crecer en humanidad y en fe.

Sin lugar a duda, uno de los retos pastorales que  
tenemos en la Iglesia es superar las dificultades 
en la transmisión de la fe. Dios puede dar la gracia  
de la fe por caminos insospechados, pero ordina-
riamente lo hace en los ámbitos donde las perso-
nas nacen, crecen y se educan. Transmitir la fe no  
se reduce a transmitir una ideología. La fe es una  
actitud ante la vida, en la que la confianza en Dios  
y en su amor es lo más decisivo. Una fe sólida so- 
lo se puede recibir en ámbitos donde se hace vida,  
en los cuales es algo importante y no queda mar-
ginada en un segundo lugar. En una sociedad co-
mo la nuestra que, culturalmente ya no está con-
figurada por una visión cristiana de la vida, el tes-
timonio es el único camino para transmitir la fe,  
y tiene que empezar dentro del hogar familiar. Los 
niños y jóvenes no pueden percibirla como algo que  
se vive fuera de casa pero no tiene ninguna impor - 
tancia en el seno de la familia.

María y José ayudaron a Jesús a crecer en forta- 
leza, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hom-
bres, porque vivieron la fe y la confianza en Dios 
dentro de su hogar. La fe vivida ayuda a crecer en 
humanidad y en todo aquello que dignifica al ser  
humano, a no perder la alegría que se incrementa  
cuando se descubre la misión que Dios ha prepa-
rado para cada uno de nosotros y la hacemos 
vida. 

Hoy ponemos ante la mirada de la familia de Na- 
zaret a nuestras familias; a las que sufren; a las 
que, a lo largo de este año, y todavía hoy, están vi- 
viendo momentos de dolor y de aislamiento, provo-
cado por la pandemia; a las personas que se han  
entregado para servir a los enfermos. Que esta  
Familia sea la protección y el modelo para todos.  
Que así sea.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Fiesta de  
la Sagrada Familia
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PALABRAS DE VIDA La Delegació de Missions  
participa en la Fira de les Entitats 

de Tortosa

Romiatge a Montserrat de  
l’Arxiprestat de la Terra Alta

Un any més, l’Ajuntament de Tortosa ha orga- 
nitzat la Fira de les Entitats. L’objectiu és do- 
nar un espai de comunicació i sensibilització  

a les diferents associacions i ONG de Tortosa, per tal  
de poder difondre els valors que mouen la seva acció,  
així com les activitats que realitzen durant tot l’any.

La Delegació de Missions ha volgut participar, un  
cop més, promovent l’exposició d’artesania i menjar  
del Comerç Just, per tal de donar a conèixer la cultu- 
ra dels països més diversos del món.

Des d’aquestes línies agraïm la iniciativa de l’A - 
juntament i de tota la gent que ha fet possible aques- 
ta jornada.

Delegació Diocesana de Missions

E l diumenge 14 de novembre, l’Arxiprestat de 
la Terra Alta vàrem anar de romiatge a la Ma- 
re de Déu de Montserrat. Enguany es complei- 

xen 48 anys d’aquesta tradició tan nostra i tan entra- 
nyable. Va ser una jornada festiva, de molta pregària,  
on vam recordar, especialment, a les persones que 

ens van deixar durant aquest temps de pandèmia. 
En el camí de tornada, ja teníem als nostres cors el de- 
sig de tornar a Montserrat l’any vinent. Demanem a  
la Mare poder preparar com cal el cinquantè aniver- 
sa ri de romiatge que ja s’acosta.

Mn. David Arasa

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Hem causat  
profundes ferides a la Terra,  
la nostra casa comuna. No  
obstant això, encara tenim 
motius per a l’esperança:  

els efectes del desequilibri actual poden  
ser atenuats mitjançant les nostres ac- 
cions concretes, aquí i ara» (16 de se-
tembre).

@Pontifex: «Una societat és tant més hu- 
mana com més sap cuidar als seus mem- 
bres fràgils i que més sofreixen, i sap fer-ho  
amb eficiència animada per l’amor fra-
tern. Caminem cap a aquesta meta, pro- 
curant que ningú es quedi sol, que ningú  
se senti abandonat» (17 de setembre).

@Pontifex: «La catequesi no és  
una comunicació abstracta de  
coneixements teòrics que cal 
memoritzar. Hem d’insistir per  
a indicar el cor de la cateque si: 
Jesucrist ressuscitat t’esti ma 
i no t’abandona mai!» (17 de  
setembre).

@Pontifex: «L’esperança ens  
convida a reconèixer que sem- 
pre hi ha una sortida, que sem- 
pre podem reorientar el rumb, 
que sempre podem fer algu- 
na cosa per a resoldre els  
problemes» (18 de setem- 
bre).
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Visita a les obres de la diputada de Cultura de  
la Diputació de Castelló i de l’ecònom diocesà

Confirmacions a Sant Carles de la Ràpita

E l passat 19 de novembre, la diputada de Cul- 
tura de la Diputació de Castelló, Sra. Ruth  
Sanz, i l’ecònom diocesà del bisbat de Torto - 

sa, Mn. Víctor Cardona, van visitar les obres que, grà- 
cies a la col·laboració de les dues institucions, 
s’estan portant a terme a diferents localitats de la  
província de Castelló, diòcesi de Tortosa.

La visita va començar pel Boixar, on s’està res-
taurant la teulada per treure les gotelleres i les hu- 
mitats. Després es va passar a Càlig, a l’ermita de  
la Mare de Déu del Socors. Un esplèndid i monu-
mental edifici que tenia la cúpula de l’església amb  
filtracions i trencadissos. Van poder arribar a dalt 
de tot de la cúpula per acabar de decidir les accions  
més urgents que dins del projecte s’han de dur a  
terme. Es va acabar la visita a Vinaròs per vore la  
neteja i restauració de les pintures murals exte-
riors de la parròquia de l’Assumpció d’aquesta lo- 
calitat. Va quedar per a una altra ocasió la visita a  
l’ermita de Sant Josep de Forcall on també, amb l’a- 
juda d’ambdues institucions, s’està duent a terme  
una actuació per arranjar els paraments exteriors.

En total, la Diputació aporta aquest any 2021 
per a totes les obres dites anteriorment 120.000 
euros i la resta que manca a cadascuna les par- 
ròquies respectives i el Bisbat de Tortosa. També  
aquest any, com des de fa uns quants, la Diputació ha  
aportat 70.000 euros per a la contractació de dues  
restauradores per part del Bisbat per restaurar béns  
mobles de les parròquies de la província de Castelló.

Tant l’ecònom diocesà com la diputada provincial 
van mostrar la seva satisfacció per la bona marxa  
de les obres.

Confirmacions a la parròquia de la Santíssima Trinitat Confirmacions a la parròquia de Sant Josep Obrer

Les parròquies de Sant Carles de la Ràpita han  
estat de festa. El cap de setmana, 20 i 21 de  
novembre, el Sr. Bisbe va presidir la celebra-

ció de l’Eucaristia amb les dues comunitats parro- 
quials i va administrar el sagrament de la Confir-
mació a tres joves, a la parròquia de la Santíssima  
Trinitat, i a dotze joves a la parròquia de Sant Josep  
Obrer. 
  Preguem per ells i demanem que la força de l’Es- 
perit Sant els animi per seguir endavant en el segui- 
ment de Jesús.

Mn. Carlos París

  

27.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[1Jo 1,1-4 / Sl 96 / Jo 20,2-8]. Sant 
Joan, apòstol i evangelista, fill de Ze- 
bedeu, vident a Patmos, venerat a Efes  
(†100); sant Teodor, monjo; santa Ni- 
caret, vg. 

28.  Dimarts [1Jo 1,5-2,2 / Sl 
123 / Mt 2,13-18]. Sants Innocents, 
mrs. a Betlem i rodalia; santa Dòmina,  
vg. i mr.; sant Abel, fill d’Adam i d’Eva.

29.  Dimecres [1Jo 2,3-11 / Sl 
95 / Lc 2,22-35]. Sant Tomàs Becket 

(1118-1170), bisbe de Canterbury i 
mr.; sant David (s. XI-X aC), rei de Judà  
i d’Israel i profeta, conqueridor de Sió;  
sant Tròfim, bisbe.

30.  Dijous [1Jo 2,12-17 / Sl 95 /  
Lc 2,36-40]. Sant Mansuet, mr.; sant  
Rainer, bisbe; santa Anísia, mr.; sant Fè- 
lix I, papa (269-274) i mr.; beat Raül, 
abat.

31.  Divendres [1Jo 2,18-21 / Sl 
95 / Jo 1,1-18]. Sant Silvestre I, papa  
(romà, 314-335) i mr.; santa Coloma, 

vg. i mr.; santa Melània la Jove; sant 
Sabinià, bisbe i mr.

1.  Dissabte [Nm 6,22-27 / Sl 66 /  
Ga 4,4-7 / Lc 2,16-21]. Santa Maria,  
Mare de Déu. Imposició del Nom de  
Jesús, també Emmanuel o Manuel (Ma- 
nel); Mare de Déu de Begoña; sant Con- 
cordi, prevere i màrtir; santa Eufrosi-
na, vg.

2.  Diumenge vinent, Diumenge II  
després de Nadal (lit. hores: 2a setm.)  
[Sir 24,1-4.12-16 / Sl 147 / Ef 1,3-6. 

15-18 / Jo 1,1-18 (o bé, més breu: 1, 
1-5.9-14]. Sant Basili el Gran (330-379),  
bisbe de Cesarea de la Capadòcia, i  
sant Gregori Nazianzè (330-390), bis- 
be de Constantinoble, doctors de l’Es- 
glésia; Mare de Déu, auxili dels cris- 
tians; commemoració de la vinguda  
de la Mare de Déu a Saragossa; sant 
Macari, abat; sant Isidor d’Antioquia,  
bisbe i màrtir; sant Adelard (753-826),  
abat, cosí de Carlemany; santa Emma,  
verge. 

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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◗  Lectura del primer llibre de Samuel  
(1Sa 1,20-22.24-28) 

El Senyor es recordà d’Anna i va tenir un fill. Li posà 
el nom de Samuel, perquè era el fill que ella havia 
demanat al Senyor. Elcanà, el marit d’Anna, va pujar  
al santuari de Siló amb tota la família per oferir el 
sacrifici anual i complir la prometença. Anna no hi va  
anar. Va dir al seu marit: «Quan hauré desmamat el 
nen, ja l’hi portaré; el presentaré al Senyor, i que es 
quedi allà per sempre més.» Anna s’endugué Samuel  
a Siló amb un toro de tres anys, mig sac de farina i 
un odre de vi, i presentà el noi al temple del Senyor. 
Samuel encara era un nen. Després d’immolar el to-
ro, presentaren el nen a Elí. Anna li digué: «Senyor 
meu, ho juro per la vostra vida: Jo soc aquella dona 
que un dia vaig pregar aquí mateix, davant vostre. 
Aquest noi és el que jo vaig demanar al Senyor, i ell 
me’l va concedir. Per això jo l’hi cedeixo: serà d’ell to- 
ta la vida.» Després es prosternaren allà mateix i ado- 
raren el Senyor.

◗  Salm responsorial (83) 

R. Feliç el qui viu a casa vostra, Senyor. 

◗  Lectura de la primera carta de sant Joan  
(1Jn 3,1-2.21-24) 

Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el 
Pare: Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. 
Per això el món no ens reconeix, com no l’ha recone-
gut a ell. Sí, estimats: ara ja som fills de Déu, però 
encara no s’ha manifestat com serem; sabem que 
quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè  
el veurem tal com és. Estimats, si la consciència 
no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota  
confiança, i obtindrem el que li demanem, perquè 
complim el que ens mana i fem allò que és del seu 
grat. El seu manament és que creguem en el seu Fill 
Jesucrist i que ens estimem els uns als altres com 
ens ho té manat. Si complim el seus manaments,  
ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I per l’Espe-
rit que ens ha donat coneixem que ell està en nos-
altres.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 2,41-52)

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem 
amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia dotze  
anys pujaren a celebrar les festes com era costum, 
i passats els dies, quan tothom se’n tornava, el noi 
es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se 
n’adonessin. Pensant que anava amb altres de la ca-
ravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre  
el buscaren entre els parents i coneguts i no el troba-
ren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem a buscar- lo.  
El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre 
els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los pre-
guntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats 
de la seva intel·ligència i de les seves respostes. 
Els seus pares quedaren sorpresos de veure’l allà, 
i la seva mare li digué: «Fill, per què t’has portat així  
amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb àn-
sia.» Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu 
que jo només podia ser a casa del meu Pare?» Ells no  
comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb  
ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare con- 
servava tots aquests records en el seu cor. A mesura  
que Jesús creixia, avançava en enteniment i es gua-
nyava el favor de Déu i dels homes.

◗  Lectura del primer libro de Samuel  
(1Sam 1,20-22.24-28)

Al cabo de los días Ana concibió y dio a luz un hijo, 
al que puso por nombre Samuel, diciendo: «Se lo pe- 
dí al Señor». El esposo Elcaná y toda su casa subie-
ron a ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su  
voto. Ana, en cambio, no subió, manifestando a su es- 
poso: «Esperemos hasta que el niño sea destetado. 
Entonces lo llevaré, lo ofreceré al Señor y se queda-
rá allí para siempre». Una vez destetado, lo subió 
consigo, junto con un novillo de tres años, unos cua-
renta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo  
llevó a la casa del Señor a Siló y el niño se quedó 
como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el 
niño a Elí. Ella le dijo: «Perdón, por tu vida, mi señor, 
yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, 
implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me  
concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi vez, lo ce-
do al Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por vi-
da». Y se postraron allí ante el Señor. 

◗  Salmo responsorial (83)

R. ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor!

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Juan (1Jn 3,1-2.21-24)

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido  
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo so-
mos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció 
a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no 
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, 
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es. Queridos, si el cora-
zón no nos condena, tenemos plena confianza ante  
Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque 
guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en 
el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos 
unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guar- 
da sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 
en él; en esto conocemos que permanece en noso-
tros: por el Espíritu que nos dio. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 2,41-52)

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén  
por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce 
años, subieron a la fiesta según la costumbre y, 
cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvie-
ron el camino de un día y se pusieron a buscarlo en-
tre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a 
los tres días, lo encontraron en el templo, sentado  
en medio de los maestros, escuchándolos y hacién- 
doles preguntas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que 
daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su ma-
dre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre 
y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía 
estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no com-
prendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Na- 
zaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba  
todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sa-
biduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los  
hombres.

La Sagrada Família (C)

Podríem pensar que la família de 
Natzaret havia de ser una família  
idíl·lica sense cap mena de pro-

blemes. Però segons l’Evangeli, no és  
així. Ja coneixem l’escena: Jesús, quan  
tothom se’n tornava, es quedà a Jeru
salem sense que els seus pares se n’a 
donessin. Com anaven en caravanes, 
els pares pensen que Jesús pot anar 
amb altres grups. Quan s’adonen que 
no és així, plens d’angoixa el busquen 
amb delit. Al tercer dia el trobaren al 
temple, assegut entre els mestres de  
la llei. I surt la pregunta angoixada dels  
pares: Fill, ¿per què t’has portat així  
amb nosaltres? El teu pare i jo et bus
càvem amb ànsia. La resposta de Je-
sús ens desconcerta: ¿Per què em bus 
càveu? ¿No sabíeu que no només podia  
ser a casa del meu Pare? El mateix text  
subratlla que ells no comprengueren 
aquesta resposta. Per Jesús la prioritat  
la té sempre el seu Pare del cel. Ara els  
seus pares descobreixen totes les impli- 
cacions de la realitat divina del seu Fill.  
Ho hauran d’anar aprenent. Per això diu  
després l’Evangeli: La seva mare con 
servava tots aquests records en el seu  
cor. Ho anava meditant tot per enten-
dre millor el seu fill. I ara tornem a veure  
la família unida: Baixà amb ells a Nat
zaret i vivia sotmès a ells. La prioritat 
de Déu en relació a la família de carn i  
sang ho veiem també en la primera lec- 
tura. Anna que era estèril i que ha de-
manat insistentment al Senyor un fill, 
ara que l’ha tingut l’ofereix al Senyor 
com ho havia promès: Presentà el noi 
al temple del Senyor. Després diu An-
na: Jo l’hi cedeixo [al Senyor]: serà d’ell  
tota la vida. La família de Samuel serà  
a partir d’ara la del temple. I Joan ens 
ha recordat la nostra família més pro- 
funda: Déu ens reconeix com a fills seus  
i ho som. Més enllà de la família carnal  
(però sense descurar-la) formem tots 
la gran família dels fills i filles de Déu 
Pare, germans tots. Joan ens recorda 
quin ha de ser el nostre capteniment: 
El seu manament és que creguem en 
el seu Fill Jesucrist i que ens estimem 
els uns als altres. Família de carn i la  
sang i família de fills de Déu Pare.  

Mn. Jaume Pedrós

«Jo només podia 
ser a la casa  

del meu Pare»

COMENTARI


