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RESSÒ DE LA PARAULA

Obrir l’Any Sant
a Butlla del Papa El rostre de la
misericòrdia diu: «Cada Església
particular, doncs, estarà directament compromesa a viure aquest Any
Sant com un moment extraordinari de
gràcia i de renovació espiritual» (n. 3).
Aquestes breus paraules volen ser un senzill
ressò del gran missatge que hem rebut del papa
Francesc, convidant-nos a celebrar l’Any Sant de
la Misericòrdia. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’adhereix a aquesta crida, dirigida a l’Església
Universal pel Sant Pare, i expressa el seu desig
de compartir fidelment la vivència i el compromís
espiritual que conté.
La celebració de l’Any Sant de la Misericòrdia
pretén dos grans objectius. D’una banda, busca
oferir l’oportunitat a tots els fidels de viure profundament el do de la misericòrdia de Déu. Es vol així
afavorir una renovació i un creixement personal i
eclesial en autenticitat evangèlica. D’altra banda,
realitza una crida a ser instrument d’aquesta misericòrdia a favor dels altres, especialment dels
més necessitats. Amb això es pretén renovar la
vida comunitària i social, fent-la més semblant al
món que Déu desitja.
La Butlla del Papa ens recorda que Déu, que
és amor, se’ns ha comunicat mitjançant Jesucrist
en forma de misericòrdia sense límits. En el seu
cor sent i viu Ell la misèria humana, fins al punt
d’haver-s’hi lliurat totalment en Jesucrist per salvar-nos. És per això que se’ns convida a tornar a
Jesucrist, el rostre transparent de la misericòrdia
del Pare, que ens ha revelat el veritable Déu-amor,
esperança i salvació de tota la humanitat.
Per viure profundament la gràcia d’aquest Any
Sant, tenim molt present totes les misèries huma-
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nes, tot allò que ens impedeix realment ser feliços:
des dels nostres propis pecats, fins als sofriments
de les víctimes de pecats aliens, passant per les
limitacions causades per la nostra condició d’éssers humans. Sobre tota misèria humana ha de
sobrevenir l’amor sanador de Déu.
Per tal de fer nostres les indicacions fetes pel
Papa sobre la celebració d’aquest Any Sant extra-

ordinari de la Misericòrdia, establim els següents
punts:
1. La celebració de l’Any Sant resta integrada
en els objectius del Pla Pastoral Diocesà
corresponents al primer any. Particularment
en l’objectiu de la crida a l’autenticitat de vida cristiana.
2. Celebrarem l’obertura de l’Any Sant a la Catedral, el proper dia 13 de desembre, tercer
diumenge d’Advent, a les 18 h. La cloenda
tindrà lloc en la solemnitat litúrgica de Jesucrist Rei de l’Univers, diumenge 20 de novembre de 2016.
3. Encara que podrem incloure iniciatives pròpies de l’Any Sant al llarg de tot l’any, concentrarem els nostres esforços en el temps de
la Quaresma, amb l’ànim de viure més profundament l’esperit de reconciliació amb Déu
i amb els germans. Hi ha a l’abast de tots materials amb suggeriments, textos, imatges,
etc., adients per a qualsevol iniciativa pastoral encaminada a celebrar l’Any Sant.
4. El moment més significatiu de l’Any Sant és
el pelegrinatge als llocs assenyalats per rebre la gràcia del Jubileu. Aquests llocs de pelegrinatge i d’indulgència jubilar a la Diòcesi
seran la Catedral, centre de comunió i «mare
de totes les comunitats», i el Monestir de Santa Maria de Montserrat.
Que aquest temps de gràcia ens permeti experimentar la força renovadora i alliberadora del perdó en nosaltres mateixos i en els nostres germans.
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu
de Llobregat

APUNTS PER A L’ANÀLISI

Amor

C

àritas arriba on ningú més
arriba. Sense demanar res a
canvi: no demana ni la partida
baptismal dels necessitats.
Càritas procura sostre o aixopluc a
qui no en té, mira de buscar feina
a qui en necessita, forma a qui li convé tenir preparació. Vesteix, alimenta, acull, acompanya, protegeix, guia,
ensenya, abraça, estima. «Tenia gana i em donareu de menjar, tenia set

i em donàreu de beure, anava despullat i em vau vestir, foraster i em
vàreu acollir...» (Mt 25,35-36).
Càritas és allà on l’estat del benestar falla, allà on les grans paraules (justícia, igualtat) es queden sense eco. Allà on les fantasies socials
es retiren, Càritas s’hi fa present.
Quan el vent s’emporta les paraules
boniques (llibertat, justícia, solidaritat) que polítics i periodistes fan

servir a tothora, Càritas emplena el
buit.
Els voluntaris i col·laboradors de
Càritas no pretenen donar lliçons sobre la condició humana, ni volen teoritzar sobre com hauria de ser el món.
Segurament la condició humana és
menys presentable del que moltes
teories socials i polítiques imaginen,
però qui milita a Càritas en comptes
de discursos, procura trencar el tò-

pic de l’egoisme humà per deixar
clar que l’amor, per minoritari que sigui, pot ser més fort que el malestar
del món.
Allà on hi ha algú que pateix, l’amor cristià més genuí hi veu el rostre de Déu. Ho diu un vell himne:
«Ubi Caritas et amor, Deus ibi est»
(«On hi ha caritat i amor, allí hi ha
Déu»).
Antoni Puigverd
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ECO DE LA PALABRA

Abrir el Año Santo
a Bula del Papa El rostro de la misericordia dice: «Cada Iglesia particular, entonces, estará
directamente comprometida a vivir este Año
Santo como un momento extraordinario de gracia
y de renovación espiritual» (n.o 3).
Estas breves palabras quieren ser un sencillo
eco del gran mensaje que hemos recibido del papa
Francisco, invitándonos a celebrar el Año Santo de
la Misericordia. La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat se adhiere a esta llamada, dirigida a la Iglesia
Universal por el Santo Padre, y expresa su deseo
de compartir fielmente la vivencia y el compromiso
espiritual que contiene.
La celebración del Año Santo de la Misericordia
pretende dos grandes objetivos. Por un lado, busca ofrecer la oportunidad a todos los fieles de vivir
profundamente el don de la misericordia de Dios.
Se quiere así favorecer una renovación y un crecimiento personal y eclesial en autenticidad evangélica. Por otra parte, realiza una llamada a ser instrumento de esta misericordia a favor de los demás,
especialmente de los más necesitados. Con ello se
pretende renovar la vida comunitaria y social, haciéndola más parecida al mundo que Dios desea.
La Bula del Papa nos recuerda que Dios, que es
amor, se nos ha comunicado mediante Jesucristo
en forma de misericordia sin límites. En su corazón
siente y vive Él la miseria humana, hasta el punto
de haberse entregado totalmente en Jesucristo para salvarnos. Es por ello que se nos invita a volver a
Jesucristo, el rostro transparente de la misericordia
del Padre, que nos ha revelado el verdadero Diosamor, esperanza y salvación de toda la humanidad.
Para vivir profundamente la gracia de este Año
Santo, tenemos muy presente todas las miserias
humanas, todo lo que nos impide realmente ser felices: desde nuestros propios pecados, hasta los
sufrimientos de las víctimas de pecados ajenos, pasando por las limitaciones causadas por nuestra
condición de seres humanos. Sobre toda miseria
humana debe sobrevenir el amor sanador de Dios.
Para hacer nuestras las indicaciones hechas
por el Papa sobre la celebración de este Año Santo
extraordinario de la Misericordia, establecemos los
siguientes puntos:
1. La celebración del Año Santo queda integrada en los objetivos del Plan Pastoral Diocesano correspondientes al primer año. Particularmente en el objetivo de la llamada a la
autenticidad de vida cristiana.
2. Celebraremos la apertura del Año Santo en la
Catedral, el próximo día 13 de diciembre, tercer domingo de Adviento, a las 18 h. La clausura tendrá lugar en la solemnidad litúrgica
de Jesucristo Rey del Universo, domingo 20 de
noviembre de 2016.
3. Aunque podremos incluir iniciativas propias del
Año Santo a lo largo de todo el año, concentraremos nuestros esfuerzos en el tiempo de
la Cuaresma, con el ánimo de vivir más profundamente el espíritu de reconciliación con
Dios y con los hermanos. Hay al alcance de todos materiales con sugerencias, textos, imágenes, etc., adecuados para cualquier iniciativa
pastoral encaminada a celebrar el Año Santo.
4. El momento más significativo del Año Santo
es la peregrinación a los lugares señalados
para recibir la gracia del Jubileo. Estos lugares
de peregrinación y de indulgencia jubilar a la
Diócesis serán la Catedral, centro de comunión
y «madre de todas las comunidades», y el Monasterio de Santa María de Montserrat.
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Que este tiempo de gracia nos permita experimentar la fuerza renovadora y liberadora del perdón
en nosotros mismos y en nuestros hermanos.
† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Jubileu de la Misericòrdia
«L

Obertura de la Porta de la
Misericòrdia a la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat
13 de desembre de 2015 (3r diumenge d’Advent)
• 17.45 h, convocatòria a la Plaça de la Vila de Sant Feliu de
Llobregat
• 18 h, inici del ritu a la Plaça de la Vila i, successivament:
—Processó vers la porta principal de la Catedral de Sant
Llorenç
—Obertura de la Porta de la Misericòrdia i entrada a la
catedral
—Memòria del Baptisme
—Celebració de l’Eucaristia

’Església viu un desig inesgotable de brindar misericòrdia, fruit d’haver experimentat la infinita misericòrdia
del Pare i la seva força difusiva».
Aquesta frase del papa Francesc
a l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium (EG 24) ajuda a captar el sentit del Jubileu extraordinari que va convocar el passat 11
d’abril amb la butlla Misericordiae
Vultus.
L’Any Jubilar, Any Sant o Jubileu de la Misericòrdia comença
per a l’Església Universal el proper 8 de desembre, solemnitat
de la Immaculada Concepció de la
Verge Maria, i acabarà el 20 de novembre, solemnitat de Crist Rei.
Ara bé, el sant pare Francesc desitja que aquest Jubileu sigui viscut tant a Roma com a les Esglésies locals. Per primera vegada
en la història dels Jubileus, s’ofereix la possibilitat d’obrir la Porta
de la Misericòrdia també a cada
diòcesi, especialment a les catedrals o també en algun santuari d’especial importància. L’inici
de l’Any Jubilar a les diòcesis del
món es visualitzarà amb l’ober tura de les Portes de la Misericòrdia el proper diumenge 13 de desembre.

«Misericordiosos
com el Pare»
Aquest és el lema de l’Any Sant,
representat gràficament amb
aquest logo, obra del jesuïta Marko I. Rupnik. Jesús, Bon Pastor,
carrega sobre les seves espatlles

LA VEU DEL PAPA FRANCESC

CATEQUESIS SOBRE LA FAMÍLIA

Matrimoni (i II)
l matrimoni cristià és un
sagrament que se celebra
a l’Església i que també fa
l’Església, començant una nova
comunitat familiar.
És el que l’apòstol Pau resumeix
en les seves conegudes paraules: «Aquest misteri és gran: jo
entenc que es refereix a Crist i
l’Església» (Ef 5,32). Inspirat per
l’Esperit Sant, Pau afirma que
l’amor entre els esposos és una
imatge de l’amor entre Crist i l’Església. Una dignitat impensable!
Però en realitat s’inscriu en el designi creador de Déu, i amb la
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gràcia de Crist innombrables parelles cristianes, amb les seves
limitacions, amb els seus pecats,
l’han feta realitat!
Sant Pau, parlant de la nova vida en Crist, diu que els cristians
—tots— són cridats a estimar-se
com Crist els ha estimat, és a dir
«sotmesos els uns als altres» (cf.
Ef 5,21), que significa al servei
els uns dels altres. Aquí introdueix l’analogia entre la parella
marit-muller i la de Crist-Església.
El sagrament del matrimoni és
un gran acte de fe i d’amor: testimonia el coratge de creure en la

bellesa de l’acte creador de Déu i
de viure aquell amor que ens porta a anar sempre més enllà, més
enllà de nosaltres mateixos i fins i
tot més enllà de la família mateixa.
La decisió de «casar-se en el Senyor» conté també una dimensió
missionera, que significa tenir en
el cor la disponibilitat per actuar
com a transmissors de la benedicció de Déu i de la gràcia del Senyor per a tots. Els esposos cristians participen com a esposos
en la missió de l’Església. Cal tenir coratge per a això!
(Dimecres, 15 de maig de 2015.)
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El bisbe Agustí ens recorda algunes indicacions del papa Francesc
• Vivim la gràcia del Jubileu quan,
havent travessat la Porta de la
Misericòrdia, celebrem el Sagrament de la Reconciliació i l’Eucaristia «amb una reflexió sobre la
misericòrdia», feta la professió de
fe i una pregària especial per les
intencions del Papa a favor de tota l’Església.

• Tots el qui, per diversos motius,
es troben impedits d’accedir a la
Porta Santa (ancians, malalts, interns a les presons, etc.) reben la
mateixa gràcia del Jubileu, si, a
més d’oferir el seu impediment o
sofriment, participen en el sagrament de la Reconciliació i l’Eucaristia i fan la pregària corresponent.

Per anar aprofundint
l’Any Jubilar

l’home extraviat. Ho fa tocant en profunditat la carn de l’home, amb un
amor capaç de canviar-li la vida. Un
detall particular: Els ulls del Bon
Pastor es confonen amb els de l’home. Crist veu amb l’ull d’Adam i
aquest ho fa amb l’ull de Crist. De
la mateixa manera, cada home pot
descobrir en Crist la pròpia humanitat i el futur que li espera, contemplant en la seva mirada l’amor del
Pare.

AGENDA
◗ Vetlla de la Immaculada. Dilluns 7
de desembre, 21.30 h, Basílica de
la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
◗ Recés d’Advent per a la Vida Consagrada. Dissabte 12 de desembre,
al matí, predicat pel bisbe Agustí, a
la Casa de l’Església.
◗ Acte d’agraïment de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu. Dilluns
14 de desembre, 19.30 h, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Eucaristia, concert coral i intervenció institucional, com a acció
de gràcies pel compromís diari de la
Família Hospitalària, amb gairebé 500
anys de vida, reconegut enguany amb
el Premi Princesa d’Astúries a la Concòrdia.

El Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització ha
editat uns subsidis pastorals, que
en català són publicats pel CPL i
en castellà per la BAC. Són vuit llibrets sobre diversos temes relacionats amb la misericòrdia: suggeriments per a subratllar aquesta
dimensió en les celebracions litúrgiques (celebrar la Misericòrdia),
comentaris bíblics de textos clau
(els Salms de la Misericòrdia i
les Paràboles de la Misericòrdia),
recomanacions per a la vida dels
cristians (les Obres de Misericòrdia
corporals i espirituals; la confessió,
sagrament de la Misericòrdia), i referències a la misericòrdia en la vida
de l’Església (la Misericòrdia en els
Pares de l’Església; els Papes i la Misericòrdia; i els sants i la Misericòrdia).

Pregària
Senyor Jesucrist, vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos com el Pare del cel, i ens heu dit que qui us veu
a vós, el veu també a ell.
Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació.
La vostra mirada plena d’amor alliberà Zaqueu i Mateu de l’esclavatge

• És el moment propici per recuperar el compromís de realitzar les
obres de misericòrdia espirituals i
corporals envers el proïsme, com
a font del propi perdó i testimoniatge d’un amor concret als germans especialment necessitats.
• Per la comunió dels sants també
podem demanar al Pare de la mi-

del diner; l’adúltera i la Magdalena,
de buscar la felicitat només en una
criatura; va fer plorar Pere després
de la traïció, i assegurà el Paradís al
lladre penedit.
Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que diguéreu a la samaritana: Si sabessis
quin és el do de Déu!
Vós sou el rostre visible del Pare
invisible, del Déu que manifesta la
seva omnipotència sobretot amb el
perdó i la misericòrdia: feu que, en
el món, l’Església sigui el rostre visible de vós, el seu Senyor, ressuscitat i
gloriós.
Vós heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin sincera compassió pels qui estan en la ignorància o
en l’error: feu que qui s’acosti a un
d’ells se senti esperat, estimat i perdonat per Déu.
Envieu el vostre Esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia
sigui un any de gràcia del Senyor i la
seva Església pugui, amb entusiasme renovat, portar la Bona Nova als
pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i restituir la vista als
cecs.
Us ho demanem per intercessió de
Maria, Mare de Misericòrdia, a vós
que viviu i regneu amb el Pare i l’Esperit Sant pels segles dels segles.

sericòrdia el perdó per als nostres
germans difunts.
• Per tal de facilitar l’accés al perdó,
tots els capellans que posseeixen
llicència per confessar, podran,
al llarg d’aquest any, absoldre
del greu delicte d’avortament,
que habitualment és reservat al
bisbe.

PUBLICACIONS

Calendari
litúrgic 2016
er encàrrec dels bisbes de Catalunya, el Centre de Pastoral
Litúrgica ofereix novament el
calendari litúrgic propi de les diòcesis catalanes, amb tots els elements
necessaris per celebrar cada dia l’Eucaristia i la Litúrgia de les Hores, incloent-hi els propis de cada una de
les diòcesis.
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LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
7. Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[Is 35,1-10 / Sl 84 / Lc 5,17-26].
Sant Ambròs o Ambrosi (†397),
bisbe de Milà i doctor de l’Església; sant Eutiquià, papa (275-283)
i mr.; santa Fara, abadessa.
8. Dimarts [Gn 3,9-15.20 / Sl
97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38]
Immaculada Concepció de la Verge Maria, anomenada també la Puríssima; sant Eucari, bisbe; sant
Romaric, abat; sant Ester, reina bíblica (llibre del s. II aC).
9. Dimecres [Is 40,25-31 / Sl
102 / Mt 11,28-30]. Sant Restitut,
mr.; sant Pere Fourier, prev., fund.;
santa Leocàdia (Llogaia o Llocaia),

vg. i mr.; santa Valèria, vg. i mr.;
sant Joan Dídac Cuauhtlatoatzin.
10. Dijous [Is 41,13-20 / Sl
144 / Mt 11,11-15]. 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); sant Trobat,
mr.; beat Jeroni de Sant’Angelo in
Vado, prev. mínim.
11. Divendres [Is 48,17-19 /
Sl 1 / Mt 11,16-19]. Sant Damas I,
papa (hispànic, 366-384), venerat
a Argelaguer; sant Pau de Narbona,
bisbe; sant Sabí, bisbe; sant Daniel

Estilita, monjo siríac; sant Ida, vg.;
Sta. Maria Meravelles de Jesús, vg.
12. Dissabte [Sir 48,1-4.9-11 /
Sl 79 / Mt 17,10-13]. 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);
beat Joan Marinonio, prev. teatí.
13. Diumenge vinent, III d’Advent (lit. hores: 3a setm.) [So 3,1418a / Is 12,2-6 / Fl 4,4-7 / Lc 3,1018]. Santa Llúcia (s. III-IV), vg. i mr. a
Siracusa (Sicília); santa Otília, vg.
benedictina (s. VIII); sant Aubert,
bisbe.
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Diumenge II d’Advent
◗ Lectura del libro de Baruc (Bar 5,1-9)

Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i engalana’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 als 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.

Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y aflicción, y vístete para siempre el esplendor de la gloria que viene
de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia que procede de Dios, pon en tu cabeza la diadema de gloria
del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. Pues tu nombre se llamará de parte de Dios para siempre: «Paz de la Justicia»
y «Gloria de la Piedad». Levántate, Jerusalén, sube a
la altura, tiende tu vista hacia el Oriente y ve a tus hijos reunidos desde oriente a occidente, a la voz del
Santo, alegres del recuerdo de Dios. Salieron de ti a
pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos gloria, como un trono real. Porque ha ordenado Dios que sean rebajados todo monte elevado y
los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que Israel marche en seguro bajo
la gloria de Dios. Y hasta las selvas y todo árbol aromático darán sombra a Israel por orden de Dios. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con la misericordia y la justicia que vienen de él.

◗ Salm responsorial (125)

◗ Salmo responsorial (125)

R. És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

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.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, / nos
parecía soñar; / la boca se nos llenaba de risas, /
la lengua entre cantares. 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.

Hasta los gentiles decían: / «El Señor ha estado
grande con ellos». / El Señor ha estado grande con
nosotros, / y estamos alegres. R.

Renoveu la nostra vida, Senyor, / com l’aigua renova
l’estepa del Nègueb. / Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, / criden de goig a la sega. R.

Que el Señor cambie nuestra suerte / como los torrentes del Negueb. / Los que sembraban con lágrimas, / cosechan entre cantares. R.

Sortien a sembrar tot plorant, / emportant-se la llavor; / i tornaran cantant d’alegria, / duent a coll les
seves garbes. R.

Al ir, iban llorando, / llevando la semilla, / al volver,
vuelven cantando, / trayendo sus gavillas. R.

◗ Lectura de sant Pau als cristians de Filips
(Fl 1,4-6.8-11)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Filipenses (Fil 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.

Hermanos,
Ruego siempre y en todas mis oraciones con alegría
por todos vosotros a causa de la colaboración que
habéis prestado al Evangelio, desde el primer día
hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando
hasta el Día de Cristo Jesús. Pues testigo me es Dios
de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de
Cristo Jesús.
Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor
siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, llenos de los frutos de
justicia que vienen por Jesucristo, para la gloria y
alabanza de Dios.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 3,1-6)

◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas
(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’Iturea 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.»

En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo
Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea
y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el
pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra
de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se
fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Preparad el
camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán
caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios.

Tothom veurà
la salvació
de Déu

dvent implica fer fora el dol i l’aflicció. Jerusalem, treu-te el vestit —l’actitud— de
dol i d’aflicció, i engalana’t amb la glòria de Déu.
Per què adoptar actitud de joia i esperança quan
la situació és la que és? Perquè Déu conduirà Israel ple d’alegria a la llum de la seva glòria amb
la bondat i amor que li són propis.
El missatge transmès per Baruc valia només
per als jueus del seu temps? No! El missatge
val també avui per a tots nosaltres, l’Israel de
Déu que és l’Església de Crist (Ga 6,16).
A la Bíblia el nom indica la missió que Déu
ens encomana. Per això cal assumir la identitat
nova que Déu ens imposa: «Possessió pacífica
del bé» i «Glòria del culte a Déu». Això som si així ho vivim com a fills de Déu, incorporats a Crist
pel baptisme, i germans de tothom.
Amb quina garantia? Déu que ha començat
en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a
terme fins al dia de Jesucrist.
Però cal esforçar-se perquè el nostre amor
s’enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor d’esperit.
Aquest camí de constant superació té obstacles. Per això Joan, testimoni de la Llum (Jn
1,7), predicant un baptisme de conversió insisteix amb paraules del profeta Isaïes: Al desert
(on no hi ha camins) obriu una ruta al Senyor.
Com? Alçant les fondalades de les mancances: augmentant la pregària i la solidaritat, la lectura orant de la Paraula de Déu i la pràctica de
la justícia. Abaixant les muntanyes dels excessos: rebaixant l’orgull prepotent, l’individualisme
i l’hedonisme, les injustícies i la impietat.
Només llavors tothom veurà la salvació de
Déu. Ja sabem què cal fer perquè tothom vegi
avui l’acció salvadora de Déu.

A

Mn. José Luis Arín
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◗ Lectura del llibre de Baruc (Ba 5,1-9)

COMENTARI

