
Amb la solemnitat de l’Epifania del Senyor i la  
festa del Baptisme de Jesús al Jordà aca-
ba el temps litúrgic de Nadal. En el relat de 

l’arribada dels Mags a la casa en la qual van trobar  
al Xiquet amb Maria la seua mare, sant Mateu ens  
narra quina va ser la reacció d’aquests personat-
ges: «es prostraren a terra i el van adorar. Després  
van obrir les seues arquetes i li oferiren presents: 
or, encens i mirra» (Mt 2,11). En el Xiquet van trobar  
al Déu a qui buscaven, van reconèixer la seua gran- 
desa adorant-lo i van manifestar la seua gratitud 
oferint-li regals. Van viure aquesta trobada amb el 
sentiment d’una religiositat autèntica, que és la 
d’aquells que saben que la primera obligació de tot  
ésser humà és lloar, beneir, adorar, glorificar i do- 
nar gràcies a Déu per la seua immensa glòria.

Possiblement en la nostra vivència de la fe s’ha  
enfosquit la consciència que, com a criatures que 
som, tenim una obligació essencial envers Déu: el 
deure de prestar-li l’homenatge del nostre reconei-
xement i de la nostra gratitud. Avui hem perdut el 
sentit de l’adoració. En molts casos això pot deu- 
re’s a una actitud d’orgull i d’autosuficiència que 
fomenta la cultura cientificotècnica que ens envol-
ta: l’home d’avui se sent més gran i poderós del  
que segurament és en realitat; es resisteix a reco- 
nèixer la pròpia petitesa perquè ho considera una 
humiliació; en definitiva, s’adora tant a si mateix 
que ha perdut la capacitat d’adorar a Déu.

Hi ha una altra característica en la religiositat 
d’avui. El desig d’una major autenticitat ha conduït  
a molts a prescindir de qualsevol norma o llei en la  
pràctica religiosa. Es viu una oposició entre l’amor 
a Déu i els deures envers Ell, entre sentiment i 
llei; es pensa que una religió que té unes normes 
no condueix a viure un autèntic amor a Déu. Hi ha  

moltes persones que reconeixen que són creients,  
però que preguen o participen en l’Eucaristia quan  
tenen una necessitat, o quan els seus sentiments 
interiors les impulsen a buscar un moment de pau 
que els permeta afrontar els seus problemes. Ac- 
tualment molts batejats no tenen consciència que  
el diumenge és el dia del Senyor o no saben que par- 
ticipar en l’Eucaristia dominical és un deure envers  
Déu. Aquesta manera de viure la fe no posa a Déu  
en el centre, sinó que naix d’un cor que únicament  
pensa en ell mateix. 

La virtut de la religió, que ens recorda els deures  
que en justícia tenim envers Déu, és la que ens por- 
ta a tindre una relació correcta amb Ell i la que ens  
indica el vertader camí per a créixer en la seua 
amistat. La justícia envers Déu i envers les perso-

nes és la primera manifestació d’un amor autèntic  
i el primer pas per a créixer en ell. Qui de veritat es- 
tima Déu, en l’oració pensa primer en Ell i s’oblida  
de si mateix. És el que Jesús ens va ensenyar en el  
Parenostre: en les tres primeres peticions no ex-
posem les nostres necessitats o problemes, sinó  
que manifestem el nostre desig que el nom «de Déu»  
siga santificat, que vinga «el seu» regne i que es fa- 
ça «la seua» voluntat. Només en un segon moment  
li exposem les nostres necessitats, perquè la fe ens  
porta a estimar Déu més que a nosaltres mateixos.  
Qui de veritat viu d’aquesta manera la seua relació  
amb Ell troba la seua alegria en el compliment de  
la seua llei.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Es prostraren a terra i el van adorar
PARAULES DE VIDA

Em llevo de matí, perseguint el sol  
abans que s’enlairi per l’horitzó.  
Vencent la seva sortida per poder  

aprofitar al màxim la llum que em propor- 
cionarà. Ja tinc les botes de muntanya  
encalçades i la motxilla preparada del 
dia abans. El gest de sortir per la porta  
té un protagonisme especial: avui, me’n  
vaig d’excursió. Sé per endavant que em  
tocarà fer moltes passes, una rere l’al-
tra, cap d’igual. Amb quin deler vaig co- 
mençar a caminar. Tenia clar que el camí  
que feia depenia de la primera passa 
que donés i alhora depenia de totes i  
cadascuna de les passes monòtones  

que hauria anat fent i, sense pensar-hi 
conscientment, depenia també del dar- 
rer pas que donés a l’acabar l’excursió.  
Aquest darrer pas, també sense ésser- 
ne conscient, esperava i desitjava que 
fos el mateix primer pas que havia do-
nat a primera hora, però a l’inrevés. El  
gest d’entrar per la porta. Això sí, un cop  
finalitzada l’excursió i havent arribat a  
on volíem arribar. I és que anàvem en  
grup.

Quantes excursions fetes a la nos-
tra vida i quines grans lliçons apreses 
caminant. En el grup excursionista un 
moment important i imprescindible és 

posar-nos d’acord a on anem. La gran 
pregunta que ens mou ja a caminar. To- 
tes les propostes són possibles. Un cop  
triat l’on, cal trobar el «per on s’hi va».  
I aquesta acció és tant o més important 
i imprescindible. Perquè caminar per 
caminar, només sumar passes, no és  
una excursió. Ja en sortir de casa cal 
enfilar correctament la direcció per on  
indefectiblement arribarem al lloc on vo- 
lem anar. Qualsevol marrada o desvia-
ció ens allunyarà, potser definitivament,  
del lloc on havíem d’anar. 

Que n’és de transcendent enfilar bé la  
direcció a seguir i saber per on va el ca- 

mí. És l’inici de l’excursió, el bon comen- 
çament de la ruta. 

A la vida, com a bona excursió, hau-
ran estat importantíssims els primers  
passos donats, que ens hauran permès  
posar-nos en el camí que ens ha de con- 
duir on volem anar. 

Algun altre dia prendrem consciència  
de quants passos haurem donat a la vi- 
da d’una o altra qualitat. No tots els pas- 
sos són iguals.

Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies  

del Penedès

Saber on anar. L’inici de l’excursió
APUNTS PER A L’ANÀLISI



Con la solemnidad de la Epifanía del Señor y  
la fiesta del Bautismo de Jesús en el Jordán  
termina el tiempo litúrgico de Navidad. En el  

relato de la llegada de los Magos a la casa en la  
que encontraron al Niño con María su madre, san  
Mateo nos narra cuál fue la reacción de estos per- 
sonajes: «cayendo de rodillas lo adoraron. Después,  
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, in- 
cienso y mirra» (Mt 2,11). En el Niño encontraron al  
Dios a quien buscaban, reconocieron su grandeza  
adorándolo y manifestaron su gratitud ofreciéndo- 
le regalos. Vivieron ese encuentro con el sentimien- 
to de una religiosidad auténtica, que es la de aque- 
llos que saben que la primera obligación de todo  
ser humano es alabar, bendecir, adorar, glorificar y  
dar gracias a Dios por su inmensa gloria.

Posiblemente en nuestra vivencia de la fe se ha  
oscurecido la conciencia de que, como criaturas 
que somos, tenemos una obligación esencial para  
con Dios: el deber de prestarle el homenaje de nues- 
tro reconocimiento y de nuestra gratitud. Hoy hemos  
perdido el sentido de la adoración. En muchos ca- 
sos esto puede deberse a una actitud de orgullo y  
de autosuficiencia que fomenta la cultura científico- 
técnica que nos envuelve: el hombre de hoy se sien- 
te más grande y poderoso de lo que seguramente 
es en realidad; se resiste a reconocer la propia pe- 
queñez porque lo considera una humillación; en de- 
finitiva, se adora tanto a sí mismo que ha perdido la  
capacidad de adorar a Dios.

Hay otra característica en la religiosidad de hoy.  
El deseo de una mayor autenticidad ha conducido 
a muchos a prescindir de cualquier norma o ley  
en la práctica religiosa. Se vive una oposición entre  
el amor a Dios y los deberes para con Él, entre sen- 
timiento y ley; se piensa que una religión que tiene  
unas normas no conduce a vivir un auténtico amor  
a Dios. Hay muchas personas que reconocen que  
son creyentes, pero que rezan o participan en la Eu- 
caristía cuando tienen una necesidad, o cuando 
sus sentimientos interiores las impulsan a buscar  
un momento de paz que les permita afrontar sus 
problemas. Actualmente muchos bautizados no 
tienen conciencia de que el domingo es el día del  
Señor o no saben que participar en la Eucaristía do- 
minical es un deber para con Dios. Este modo de  
vivir la fe no pone a Dios en el centro, sino que nace  
de un corazón que únicamente piensa en sí mismo. 

La virtud de la religión, que nos recuerda los de- 
beres que en justicia tenemos para con Dios, es la 
que nos lleva a tener una relación correcta con Él 
y la que nos indica el verdadero camino para cre- 
cer en su amistad. La justicia para con Dios y para  
con las personas es la primera manifestación de un  
amor auténtico y el primer paso para crecer en él.  
Quien de verdad ama a Dios, en la oración piensa  
primero en Él y se olvida de sí mismo. Es lo que Je- 
sús nos enseñó en el Padrenuestro: en las tres 
primeras peticiones no exponemos nuestras nece- 
sidades o problemas, sino que manifestamos nues- 
tro deseo de que el nombre «de Dios» sea santifi-
cado, de que venga «su» reino y de que se haga «su»  
voluntad. Sólo en un segundo momento le expone- 
mos nuestras necesidades, porque la fe nos lleva 
a amar a Dios más que a nosotros mismos. Quien 
de verdad vive de este modo su relación con Él en- 
cuentra su alegría en el cumplimiento de su ley.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Cayendo de rodillas 
lo adoraron
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PALABRAS DE VIDA Confirmacions a la Parròquia  
de Tivenys

Repartiment d’aliments  
a Gandesa

E l passat 27 de novembre, a  
la tarda, coincidint amb l’i- 
nici del nou any litúrgic i ce- 

lebrant la vespra del primer diu-
menge d’Advent, el Sr. Bisbe Enri- 
que Benavent presidí la missa de  
la Parròquia de Sant Miquel i Sant  
Benet de Tivenys amb motiu de la  
confirmació de 16 joves del poble. 

Fou una celebració molt con- 
correguda i viscuda, pel goig dels  
joves i de les seves famílies de par- 
ticipar plegats d’un moment clau  
de la vida cristiana: el darrer sagra- 
ment d’iniciació.

Donem gràcies a Déu pel regal 
de la fe que segueix fent créixer en  
joves de les noves generacions i  
demanem-li que ens ajudi a cultivar- 
la durant aquest temps d’Advent. 

Pau Prades

La Parròquia l’Assumpció de  
Maria de Gandesa novament  
reparteix menjar per a la gent  

necessitada del nostre poble. En- 
guany, de manera extraordinària, 
al mes de desembre s’ha repartit  
dos cops, per a que es puguin ce- 
lebrar millor les properes festes de  
Nadal.

Durant 15 dies a les botigues  
del nostre poble i de les parròquies  
veïnes de la nostra comarca hem 
recollit menjar per a Càri tas i per  
als menjadors solidaris de Tortosa.  
  Agraïm de tot cor la col·labora- 
ció de tots els que ho han fet pos- 
si ble!

Equip de Càritas de Gandesa

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Quan resem, 
mai ho fem sols: encara 
que no ho pensem, estem  
immersos en un majes tuós  
riu d’invocacions que ens 

precedeix i continua després de nosal-
tres» (30 d’octubre).

@Pontifex: «No tinguis por d’apuntar més  
alt, de deixar-te estimar i alliberar per Déu.  
No tinguis por de deixar-te guiar per l’Es - 
perit Sant. La santedat no et fa menys 
humà, perquè és la trobada de la teva fe- 
blesa amb la força de la gràcia» (1 de no- 
vembre).

@Pontifex: «L’amor és la regla supre- 
ma per a poder seguir el camí de  
Crist, ens fa conscients de la nostra  
pròpia fragilitat, i misericordiosos i 
solidaris amb les dificultats i feble-
ses dels altres» (3 de novembre).

@Pontifex: «Quan estem temptats de 
jutjar malament els altres, abans de res  
hem de reflexionar sobre la nostra pròpia  
fragilitat. És bo preguntar-nos què és el que  
ens impulsa a corregir a un germà o a una  
germana, i si no som d’alguna manera 
corresponsables del seu error» (3 de no- 
vembre).
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Missa d’acció de gràcies pels 26 
anys d’estada a Tortosa de les Filles 
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Celebració de la festa de la Immaculada  
Concepció a la Catedral

E l dia 6 de desembre es va celebrar, a la Cate- 
dral, una Missa d’acció de gràcies pels vint-i- 
sis anys d’estada a Tortosa de les Filles de la  

Caritat de Sant Vicenç de Paül. La seua vida està  
dedicada totalment a Déu i al servei dels pobres, se- 
guint Jesucrist, model del veritable amor, servint-lo  

en la persona dels més pobres i desfavorits de la  
societat. Van acompanyar-les en la celebració dues  
Filles de la Caritat, una en representació de la Pro- 
vincial. 

L’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe Mons. Enrique  
Benavent Vidal, fou concelebrada per sis sacerdots:  
Mn. Josep M. Membrado, Mn. Ramon Labernié, Mn.  
Pascual Centelles, Mn. Pepe Insa, Mn. Rodrigo Mon- 
fort i Mn. José Ayllón. 

El Sr. Bisbe, a l’homilia, va dir que la celebració te- 
nia un doble sentiment: un de gratitud cap a les Fi- 
lles de la Caritat, pel seu testimoniatge i entrega i de  
gratitud a Déu, i un altre sentiment d’empobri ment  
davant la seva marxa.

En acabar la celebració, la Gna. Maria Teresa va  
adreçar als presents unes paraules de comiat i el  
Sr. Bisbe les va obsequiar amb una imatge de la Ma- 
re de Déu de la Cinta.

Maria Joana Querol Beltrán

E l dia de la solemnitat de la Immaculada Con-
cepció de la Mare de Déu se celebrà, a la Ca- 
tedral, la Missa Estacional presidida pel  

Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Hi havia  
una representació de la Reial Arxiconfraria de la Ma- 
re de Déu de la Cinta i de la Cort d’Honor.

Tot seguit de donar el Sr. Bisbe la benedicció 
amb el llibre de la Paraula de Déu, inicià l’homilia:  
«En l’Evangeli hem escoltat les paraules de l’àngel:  
“Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 
tu”. El que l’àngel li va revelar era un secret que 
Maria el vivia en el seu interior i ningú coneixia. Te- 
nia la plenitud de la gràcia, però era una criatura  
senzilla. Com és la plena de gràcia, és contem-
plant-la com hem de viure la gràcia de Déu. Ella és 
el mirall on els cristians ens hem de mirar. Maria  
és la Immaculada, la sense taca. En Ella es fa vi- 
sible la gràcia de Déu en tota la plenitud, bellesa  
i esplendor. En nosaltres, el sí no és com el de Ma- 

ria i necessitem la gràcia que ens ajude a viure la  
vida en alegria i que ens faci més solidaris amb to- 
ta la societat. Maria és el mirall que ens descobreix  
la gràcia i les taques de la nostra vida. 

Que aquest Nadal el visquem com Maria el va 
viure. Que així sigue.»

Arribat el moment de la comunió vam cantar el  
Magnificat. I al final de la solemne celebració, el Sr. 
Bisbe impartí la Benedicció papal amb indulgència  
plenària, tot pregant pel papa Francesc, pel nostre  
bisbe Enrique i per la Santa Mare Església. 

Maria Joana Querol Beltrán

  

10.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[1Sa 1,1-8 / Sl 115 / Mc 1,14-20]. Sant  
Agató, papa (sicilià, 678-681), sant  
Pere Ursèol, monjo de Sant Miquel de  
Cuixà; beat Gregori X, papa (1271-
1276).

11.  Dimarts [1Sa 1,9-20 / Sl: 
1Sa 2 / Mc 1,21b-28].  Urgell: Bea- 
ta Anna M. Janer i Anglarill, vg.; sant Hi- 
gini, papa (grec, 136-140) i mr.; sant 
Salvi, bisbe i mr.; santa Hortènsia, vg.;  
beats Gonçal d’Amarante i Bernat Scam- 
macca, prevs. dominicans.

12.  Dimecres [1Sa 3,1-10.19- 
20 / Sl 39 / Mc 1,29-39]. Sant Arcadi,  
mr.; sant Alfred, monjo, patró de l’amis- 
tat; sant Nazari, monjo; santa Tatiana,  
mr.; sant Martino de Lleó, prev.; sant 
Victorià, bisbe; sant Antoni Maria Puc-
ci, prev. servita; santa Cesarina, vg.; 
sant Bernat de Corleone, rel. caputxí;  
beat Pere Francesc Jamet, prev.; sant 
Elred, abat cistercenc.

13.  Dijous [1Sa 4,1-11 / Sl 43 /  
Mc 1,40-45]. Sant Hilari (†367), bisbe  
de Poitiers i dr. de l’Església; sant Gu - 

mersind, mr.; santa Verònica de Benas- 
co, vg.

14.  Divendres [1Sa 8,4-7.10-
22a / Sl 88 / Mc 2,1-12]. Sant Joan  
de Ribera, bisbe de València; sant Fè- 
lix de Nola, prev.; sant Malaquies, pro- 
feta (s. V aC); santa Macrina; beat Pe- 
re Donders, prev. redemptorista.

15.  Dissabte [1Sa 9,1-4.10b.17-
19;10,1a / Sl 20 / Mc 2,13-17]. Sant  
Pau, ermità a Tebes (Egipte, s. IV); sants  
Maür (Maure o Mauri) i Plàcid, abats, 
deixebles de sant Benet (s. VI); sants  

Habacuc (s. VII aC) i Miquees (s. VIII aC),  
profetes; sant Efisi, mr.; santa Secun-
dina, vg. i mr.; sant Francesc Fernán-
dez Capillas, prev. dominicà i mr.; beat  
Jaume de Villa, rel. servita; sant Arnal- 
do Janssen; beat Lluís Variara, rel.

16.  Diumenge vinent, II de durant  
l’any (lit. hores: 2a setm.) [Is 62,1-5 /  
Sl 95 / 1Co 12,5-11 / Jo 2,1-11]. Sant  
Marcel·lí I, papa (romà, 308-309) i  
mr.; sant Fulgenci d’Ècija (†630), bis-
be; santa Priscil·la (s. I), matrona roma- 
na; sant Berard, prev. franciscà i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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E l baptisme de Jesús marca l’inici  
de la seva vida pública. Fins ara 
ha restat amagat a Natzaret però  

en aquest moment es presenta per a 
ser batejat, como si fos un pecador  
més, per Joan Baptista. Però en el mo- 
ment del baptisme s’obrí el cel i baixà  
cap a ell l’Esperit Sant en figura corpo- 
ral i una veu digué des del cel: Ets el 
meu Fill, el meu estimat; en tu m’he 
complagut. Jesús no solament no és 
el pecador que semblava sinó que  
és el Fill predilecte i estimat de Déu, el  
model de tots els fills de Déu. Ell fa rea- 
litat el que deia Joan: Ell us batejarà 
amb l’Esperit Sant i amb foc. Per això  
Jesús és molt més poderós que Joan 
que només bateja amb aigua. A partir  
d’ara Jesús comença la seva vida pú-
blica, comença a predicar el Regne de  
Déu. Pau ens recorda en síntesi qui és  
Jesús: S’ha revelat l’amor de Déu, que  
vol salvar tots els homes... Jesucrist, 
Déu gran i salvador nostre. Ell s’entre-
gà a si mateix per nosaltres per resca-
tar-nos de l’esclavatge de les culpes,  
deixar-nos nets i fer de nosaltres un 
poble ben seu, apassionat per fer el 
bé. I fa referència després al baptis-
me quan diu: S’ha revelat la bondat 
de Déu, i l’amor que ell té als homes;  
la seva bondat ens salva amb un bany  
d’aigua regenerador i amb poder reno- 
vador de l’Esperit Sant. Tot això té com  
a resultat: Som hereus de la vida eter- 
na que des d’ara, com a fills, tenim dret  
a esperar.

I també Isaïes ens anuncia a la pri-
mera lectura: Parleu amorosament a 
Jerusalem, digueu-li que s’ha acabat 
la seva servitud, ha estat perdonada 
la seva culpa. Això és motiu de consol:  
Consoleu, consoleu el meu poble... 
aquí teniu el vostre Déu. El Senyor Déu  
arriba amb poder, l’acompanya el fruit 
de la seva victòria però ell vetlla com 
un pastor pel ramat, porta al pit els 
anyells, acompanya les ovelles que 
crien: té una cura especial de tots nos- 
altres. La nostra actitud ha de ser la 
que diu sant Pau: Abandonem la impie- 
tat i els desigs mundans, per viure una  
vida de sobrietat, justícia i pietat i ser 
un poble apassionat per fer el bé. És la  
resposta a l’amor de Déu manifestat en  
Crist. 

Mn. Jaume Pedrós

«Ets el meu Fill, 
el meu estimat: 

en tu m’he  
complagut»

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 40,1-5.9-11)

«Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—; ha- 
blad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido  
su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del  
Señor ha recibido doble paga por sus pecados». 
  Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al  
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios;  
que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen,  
que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se re- 
velará la gloria del Señor, y la verán todos juntos —ha ha- 
blado la boca del Señor—». 
  Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuer- 
te la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciu- 
dades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios  
llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él  
su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor  
que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos  
y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las ovejas que  
crían». 

◗  Salmo responsorial (103)

R.  Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande  
eres!

¡Dios mío, qué grande eres! / Te vistes de belleza y majes- 
tad, / la luz te envuelve como un manto. / Extiendes los cie- 
los como una tienda. R. 

Construyes tu morada sobre las aguas; / las nubes te sir- 
ven de carroza, / avanzas en las alas del viento; / los vien- 
tos te sirven de mensajeros; / el fuego llameante, de mi- 
nistro. R. 

Cuántos son tus obras, Señor, / y todas las hiciste con 
sabiduría; / la tierra está llena de tus criaturas. / Ahí está  
el mar: ancho y dilatado, / en él bullen, sin número, / ani- 
males pequeños y grandes. R. 

Todos ellos aguardan / a que les eches comida a su tiem- 
po: / se las echas, y la atrapan; / abres tu mano, y se sacian  
de bienes. R. 

Escondes tu rostro, y se espantan; / les retiras el aliento,  
y expiran / y vuelven a ser polvo; / envías tu espíritu, y los  
creas, / y repueblas la faz de la tierra. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito  
(Tit 2,11-14;3,4-7)

Querido hermano: Se ha manifestado la gracia de Dios, 
que trae la salvación para todos los hombres, enseñán-
donos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos  
mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, jus- 
ta y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la ma- 
nifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Je-
sucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su pro- 
piedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Mas 
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador  
y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hu-
biéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericor- 
dia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la re- 
novación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente  
sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador,  
para que, justificados por su gracia, seamos, en esperan-
za, herederos de la vida eterna. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 3,15-16.21-22)

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se  
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías,  
Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con  
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no me- 
rezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará  
con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, cuando todo el  
pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mien- 
tras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre  
él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una  
voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

◗  Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 40,1-5.9-11)

«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu  
amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li que s’ha aca- 
bat la seva servitud, ha estat perdonada la seva culpa: ha  
rebut de mans del Senyor doble pena per tots els seus pe- 
cats.» Escolteu una veu que crida: «Obriu en el desert una  
ruta al Senyor, aplaneu en l’estepa un camí per al nostre  
Déu. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes  
i els turons, la serralada es tornarà una plana, el terreny es- 
cabrós serà una vall. Llavors apareixerà la glòria del Senyor  
i la veurà tothom alhora. La boca del Senyor ho ha dit». Pu- 
ja en una muntanya ben alta, missatger que anuncies a Sió  
la bona nova! Tu que portes bones noves a Jerusalem, alça  
ben fort el teu crit, alça’l ben fort, no tinguis por! Digues a les  
viles de Judà: «Aquí teniu el vostre Déu! El Senyor Déu arri- 
ba amb poder, el seu braç domina tota cosa, l’acompanya el  
fruit de la seva victòria, el precedeixen els seus trofeus; 
vetlla com un pastor pel ramat, l’aplega amb el seu braç, 
porta al pit els anyells, acompanya les ovelles que crien.»

◗  Salm responsorial (103)

R.  Beneeix el Senyor ànima meva, Senyor, Déu meu, que  
en sou de gran. 

Senyor, Déu meu, que en sou, de gran! / Aneu vestit d’es- 
plendor i de majestat, / us embolcalla la llum com un man- 
tell. / Heu estès el cel com una vela, / i dalt les aigües us  
heu fet un palau. R.

Preneu els núvols per carrossa / i avanceu sobre les ales  
dels vents, / teniu els vents per missatgers, / el foc i les  
flames per executar les ordres. R.

Que en són, de variades, Senyor, les vostres obres, / i totes  
les heu fetes amb saviesa. / La terra és plena de les vos- 
tres criatures. / Aquí teniu el mar, immens per totes bandes, /  
són incomptables els animals que s’hi mouen, / des dels  
més petits fins als més grans. R.

Tots esperen de la vostra mà / que els doneu l’aliment al  
seu temps: / els el doneu, i ells l’arrepleguen, / així que obriu  
la mà, mengen a desdir. R.

Però si deixeu de mirar-los es desconcerten, / si els retireu  
l’alè, expiren / i tornen a la pols d’on van sortir. / Quan en- 
vieu el vostre alè, reneix la creació, / i renoveu la vida so- 
bre la terra. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau a Titus  
(Tt 2,11-14;3,4-7)

Estimat: s’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar tots 
els homes, i ens ensenya que abandonem la impietat i 
els desigs mundans, per viure en aquest món una vida de  
sobrietat, de justícia i de pietat, mentre esperem que es  
compleixi feliçment la nostra esperança, que es manifesti  
la glòria de Jesucrist, Déu gran i salvador nostre. Ell s’en-
tregà a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de l’escla- 
vatge de les culpes, deixar-nos nets i fer de nosaltres un  
poble ben seu, apassionat per fer el bé. Quan s’ha revelat  
la bondat de Déu, salvador nostre, i l’amor que ell té als  
homes, no l’han mogut les obres que nosaltres podíem  
haver fet, sinó la seva bondat que ens salva amb un bany  
d’aigua regenerador i amb el poder renovador de l’Espe rit 
Sant, que ell ha vessat a mans plenes sobre nosaltres per  
Jesucrist, el nostre salvador; així, justos per la seva gràcia,  
som hereus de la vida eterna, que des d’ara tenim dret a  
esperar.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospi-
tava si Joan no fora potser el Messies. Ell respongué dient  
a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui 
és més poderós que jo, tan poderós que no soc digne ni  
de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant 
i amb foc». Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús 
també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà cap  
a ell l’Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una  
veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en  
tu m’he complagut.»

Baptisme del Senyor (C) COMENTARI


