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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Lleida participa en les Jornades Nacionals 
de Delegats d’Apostolat Seglar

Amb el títol «La crida a la sante-
dat en el context actual», els 
passats dies 27 i 28 d’octu-

bre van tenir lloc les XXXIX Jornades 
Nacionals de Delegats d’Apostolat 
Seglar i Responsables de Moviments 
i Associacions. Una ponència de Ga-
bino Uríbarri Bilbao, doctor en Teolo-
gia per la Universitat Pontifícia Comi-
llas, sobre la Gaudete et Exsultate, 
va obrir el programa de les jornades. 
Després va ser el torn de sis testimo-
nis, en dues taules rodones, sobre la 
concreció de la santedat en la vida 

ordinària. Els ponents van parlar so-
bre la família, el món del treball, la 
pastoral juvenil, la comunitat cristia-
na, l’educació i el món de la margina-
ció. Uns testimonis que van ser colpi-
dors i ens van donar ànims a continuar 
treballant per l’evangelització d’a quest 
món.

El diumenge 28 d’octubre es va de-
dicar a la preparació del proper Con-
grés Nacional d’Apostolat Seglar que 
tindrà lloc a Madrid, del 14 al 16 de 
febrer de 2020.

Manuel Díaz Martos

Temps d’esperança
Benvolguts diocesans:

A ixí definim aquest temps que comença 
amb el primer diumenge d’Advent. L’Es-
glésia ens proposa que cada cristià i 

cada comunitat prepari les quatre setmanes prè -
vies al Nadal amb sobrietat, humilitat i autenti-
citat. 

La preparació per al Naixement de Jesús exi-
geix unes actituds personals i comunitàries d’a-
cord amb l’esdeveniment que s’apropa. No no-
més pot envair aquest temps la pompa externa, 
amb els llums, la decoració i els cants populars. 
Tots necessitem recobrar l’esperit de la cova de 
Betlem: l’austeritat, l’escolta de l’altre, la lloança 
a Déu pel seu amor i per la seva redempció, la 
sinceritat en la presentació dels dons, el compar-
tir les nostres coses amb els altres, la capacitat 
del silenci, la contemplació de la Llum i de la Ve-
ritat enmig de la nit, sense importar el soroll que 
ho envolta tot. I, per sobre de tot, l’oració com a 
forma de fer present en la nostra vida la iniciati-
va i l’acompanyament de Déu. El temps d’Advent 
requereix que ens revestim de la virtut de l’espe-
rança, perquè tenim la convicció que la presèn-
cia del Senyor en la nostra història és una realitat 
que ens impulsa a confiar que és possible el can-
vi de model de l’actuació humana. Si comptem 
amb Ell podem convertir les nostres pors i indeci-
sions en alegries i solidaritat. 

Aquest període de quatre setmanes de prepara-
ció, per al cristià, és un temps d’espera. S’espera 
participar en un objectiu marcat. També un temps 
d’esperança, com a actitud que guia i col·labora 
en l’anticipació del què se celebrarà.

Esperança com a virtut regalada per Déu, que 
fixa la seguretat en què les seves promeses es 
compleixen. És el cas del naixement de Jesús. Per 
això podem anomenar amb certa justificació que 
l’Advent és temps d’esperança, i ens en servim 
per estar atents al què passa al nostre voltant i 
comprovar si s’avé o no a l’estil de vida del qui 
naixerà. Si cadascú de nosaltres té alguna res-
ponsabilitat, gran o petita, en el manteniment o 
promoció de les maldats que anunciaven els pro-
fetes; si tenim o ens manca la capacitat de puri-
ficació i de millora; si estem disposats a iniciar o 
a continuar el camí de la conversió. 

Us recordo algunes dades d’aquest temps que, 
em sembla, són coneguts per la immensa majoria. 
Disculpeu la reiteració. A l’Advent comença l’any 
cristià, que culmina amb el Nadal, petit període 
de tres setmanes que conclou amb el Baptisme 
del Senyor. Tant aquesta època de disposició in-
terior cap al naixement de Jesús com la resta de 
l’any miren cap a l’esdeveniment fonamental: la 
Mort i Resurrecció del Senyor. Les setmanes prè-
vies, que comencen amb el Dimecres de Cendra, 
formen l’etapa que s’anomena Quaresma, en la 
qual ens preparem per viure amb autenticitat 
la Setmana Santa. Des del Dia de Pasqua fins al 
diumenge de Pentecosta, vuit setmanes, l’ano-
menem Temps Pasqual. En aquest temps l’Es-
glésia viu i comunica l’alegria de la celebració de 
la Resurrecció. A la resta de setmanes de l’any, 
unes trenta-vuit, les denominem Temps Ordina-
ri, i acaben a finals de novembre amb la festa de 
Jesucrist, Rei de l’Univers. És molt senzill traslla-
dar-lo als mesos de l’any, malgrat que, com que 
no hi ha una data fixa per la Pasqua, pot variar en 
algunes setmanes el cicle complert de l’any cris-
tià.

Acabo amb una invitació per a tots: que visquem 
amb intensitat i coherència aquest temps d’Advent.

Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS Unes 200 persones veneren 
les relíquies de Santa Margarita 

d’Alacoque a Lleida

XI Trobada de la Divina 
Misericòrdia a Burgos

Quan eren gairebé les 8 
de la tarda del dissabte 
3 de novembre van fer la 

seva arribada, al monestir del Sa-
grat Cor de Jesús de les religioses 
carmelites de la Caparrella, les re-
líquies de Santa Margarita d’Ala-
coque. Aquestes relíquies des del 
passat 20 d’octubre estan pas-
sant per diversos indrets, i molt 
especialment monestirs i con-
vents de carmelites de tota Espa-
nya, amb ocasió de la preparació 
del centenari de la Consagració al 
Sagrat Cor de Jesús (1919-2019).

L’artística arca-reliquiari, que 
conté dues clavícules, dues cos-
telles i un bocí de cervell incorrup-
te d’aquesta santa, així com una 
rosa d’or ofrenada pel papa sant 
Joan Pau II, l’any 1989, va ser re-
buda pel bisbe Salvador, acompa-

Amb motiu de la XI Trobada Na-
cional de la Divina Misericòr-
dia celebrada a Burgos el 

passat 18 d’octubre, acompanyats 
pel consiliari Mn. Xavier Jauset, un 
grup de trenta feligresos de la diò ce-
si es van desplaçar a aquesta capital 
per participar en tots els seus actes.

Després de dos dies de turisme, 
el dissabte dia 20, a les 14.30 hores, 
va començar el programa de la Tro-
bada amb l’acollida dels participants, seguit d’un 
Via Crucis Processional pel Passeig de l’Espolón. Se-
guidament, a la Parròquia de San Lesmes, D. Sa-
turnino López, va impartir una conferència titulada 
«La Misericòrdia a santa Faustina, precedents a Espa-
nya». A l’acabar i després de la pregària de «la Coro-
nilla», es va celebrar la Santa Missa, acomiadant la 

tarda amb la veneració de la relíquia 
de Santa Faustina. A la nit, va ser el 
moment d’una vetlla de pregària al 
Monestir de la Visitació.

Diumenge, a la Catedral, els actes 
van començar amb una conferència 
sobre «La grandesa i efectivitat de 
les petites coses en la pràctica de la 
misericòrdia», a càrrec del P. José 
Cristóbal Moreno, consiliari del grup 
d’Alacant. Seguidament va tenir lloc 

el res de «la Coronilla» i, per finalitzar, la celebració 
de la Santa Missa presidida per l’arquebisbe de 
Burgos, Mons. Fidel Herráez. La trobada es va clau-
surar amb un menjar fraternal. Després del sopar, 
en una posada en comú es van compartir opinions 
i experiències. Es va anunciar que la XII Trobada 
Nacional se celebrarà a Albacete l’any que ve.

nyat per Mn. Jaume Melcior i nom-
brosos fidels. 

Una vegada arribades, l’arque-
ta reliquiari va ser traslladada en 
processó fins a l’interior de l’es-
glésia del Monestir i dipositada 
en el presbiteri. S’inicià tot seguit 
una vigília nocturna de pregària 
amb el res del Rosari, que prosse-
guí amb la celebració de l’Eucaris-
tia presidida pel bisbe Salvador, 
el qual en la seva homilia es refe-
rí al missatge de la devoció al Sa-
grat Cor de Jesús: «Si estimem 
profundament Crist, estimarem 
profundament la humanitat.»

Finalitzada l’Eucaristia, s’expo-
sà el Santíssim Sagrament durant 
tota la nit i matinada, fins a les 6 
hores. Tot seguit, Mn. Jaume Mel-
cior procedí a donar la benedicció 
amb el Santíssim Sagrament, com 

a cloenda de la vetlla. Finalment, 
les relíquies de Santa Margarita 
van ser acomiadades, prosse-
guint el seu pelegrinatge en direc-
ció a Igualada. La comunitat de 
religioses carmelites, juntament 
amb els organitzadors de la visi-
ta, han valorat molt positivament 
els actes celebrats, que van aple -
gar prop de 200 persones.

 
Jordi Curcó

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Humil i dò-
cil de cor, proper a la 
gent, amb compassió, 
mansuetud i tendre-

sa. Aquest és Jesús» (18 de setem-
bre).

@Pontifex: «El bé és amorós i mai no 
s’imposa. S’escull» (19 de setem-
bre).

@Pontifex: «Demanem a Jesús que prote-
geixi sempre la nostra Església, que la 
protegeixi amb la seva misericòrdia, 
concedint el seu perdó a cadascun 
de nosaltres» (20 de setembre).

@Pontifex: «Si vols arribar al cor 
de Déu, pren el camí de la mise-
ricòrdia i deixa’t tractar amb mi-
sericòrdia» (21 de setembre).

Tiempo 
de esperanza

Queridos diocesanos:

Así definimos este tiempo que empieza con el 
domingo primero de Adviento. La Iglesia nos 
propone que cada cristiano y que cada co-

munidad prepare las cuatro semanas previas a la 
Navidad con sobriedad, humildad y autenticidad. 

La preparación para el Nacimiento de Jesús exige 
unas actitudes personales y comunitarias acordes 
con el acontecimiento que se acerca. No sólo puede 
invadir este tiempo el boato externo, con las luces, 
los adornos y los cantos populares. Necesitamos to-
dos recobrar el espíritu de la cueva de Belén: la aus-
teridad, la escucha del otro, la alabanza a Dios por 
su amor y por su redención, la sinceridad en la pre-
sentación de los dones, el compartir lo nuestro con 
los demás, la capacidad del silencio, la contempla-
ción de la Luz y de la Verdad en medio de la noche, 
sin importar el ruido que lo envuelve todo. Y, por en-
cima de todo, la oración como forma de hacer pre-
sente en nuestra vida la iniciativa y el acompaña-
miento de Dios. El tiempo de Adviento requiere que 
nos revistamos de la virtud de la esperanza, porque 
tenemos la convicción de que la presencia del Señor 
en nuestra historia es una realidad que nos impulsa 
a confiar que el cambio de modelo de actuación hu-
mana es posible. Si contamos con Él podemos con-
vertir nuestros miedos e indecisiones en alegrías 
y solidaridad. 

Este periodo de cuatro semanas de preparación, 
para el cristiano, es un tiempo de espera. Se espera 
participar en un objetivo marcado. También un tiem-
po de esperanza, como actitud que nos guía y co-
labora en la anticipación de lo que se celebrará.

Esperanza como virtud regalada por Dios, que fija 
la seguridad en sus promesas cumplidas. Es el ca-
so del Nacimiento de Jesús. Por ello podemos decir 
con justificación que el Adviento es tiempo de espe-
ranza, y de ella nos servimos para estar atentos a lo 
que ocurre a nuestro alrededor, para comprobar si 
se acomoda o no al estilo de vida del que va a nacer. 
Si cada uno de nosotros tiene alguna responsabi-
lidad, grande o pequeña, en el mantenimiento o 
promoción de las maldades que anunciaban los pro-
fetas, si tenemos o carecemos de capacidad de pu-
rificación y de mejora, si estamos dispuestos a ini-
ciar o a continuar el camino de la conversión.

Os recuerdo algunos datos que, me parece, son co-
nocidos por la inmensa mayoría. Disculpad la reite-
ración. Con el tiempo de Adviento comienza el año 
cristiano, que culmina con la Navidad, pequeño pe-
ríodo de tres semanas que concluye con el Bautis-
mo del Señor. Tanto este tiempo de disposición in-
terior ante el nacimiento de Jesús como el resto del 
año miran al acontecimiento fundamental: la muerte 
y Resurrección del Señor. Las semanas previas, que 
empiezan con el Miércoles de Ceniza, forman la eta-
pa llamada tiempo de Cuaresma, tiempo en el que 
nos preparamos para vivir con autenticidad la Sema-
na Santa. Desde el día de Pascua hasta el domingo 
de Pentecostés, ocho semanas, lo llamamos Tiempo 
Pascual. En este tiempo la Iglesia vive y comunica 
la alegría de la Resurrección. A las restantes sema-
nas del año, unas treinta y ocho, las denominamos 
Tiempo Ordinario, que acaban a finales de noviembre 
con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Es muy 
sencillo acomodarlo a los meses del año, aunque, al 
no tener una fecha fija la Pascua, puede variar en al-
gunas semanas el ciclo completo del año cristiano. 

Termino con una invitación para todos: que viva-
mos con intensidad y coherencia este tiempo del Ad-
viento. 

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 2 de desembre. A les 12 h, 
Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe a 
la Catedral.

◗  Dissabte, 8 de desembre. A les 12 h, 
a la Canonja de la Seu Vella, col·lo ca -
ció del pessebre i cantada de nada les. 
Visita guiada i comentada per donar 
a conèixer els racons del monument 
on el misteri de Nadal es fa present, 
a càrrec de Joan R. González, presi-
dent dels Amics de la Seu Vella.

◗  Dissabte 8 i diumenge 9 de desem-
bre. A les 12 h, Eucaristia presidida 
pel Sr. Bisbe a la Catedral.

◗  Diumenge, 9. A les 18 h, recés d’Ad-
vent a la Catedral, dirigit pel bisbe 
Salvador. 

   

3.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) [Is 
2,1-5 / Sl 121 / Mt 8,5-11]. Sant Fran-
cesc Xavier (1506-1552), prev. jesuïta 
navarrès, apòstol de l’Índia, patró de les 
missions i dels turistes; sant Cassià, 
mr.; sant Sofonies, profeta (s. VII aC); 
santa Magina, mr.

4.  Dimarts [Is 11,1-10 / Sl 71 / Lc 
10,21-24]. Sant Joan Damascè (s. VII-
VIII), prev. de la Laura de Sant Sabas i 
doctor de l’Església; santa Bàrbara, vg. 
i mr. d’Orient, patrona del ram dels car-
burants i dels artificiers, i també dels mi-
ners, invocada contra els llamps; sant 
Bernat, bisbe de Parma, cardenal; santa 
Ada, vg.; beat Francesc Gàlvez, prev. fran-
ciscà i màrtir al Japó, nat a Utiel.

5.  Dimecres [Is 25,6-10a / Sl 22 / 
Mt 15,29-37]. Sant Dalmau o Dalmai 
(Dalmacio), bisbe; sant Sabas (s. VI), 
abat fundador de la Gran Laura, prop de 
Jerusalem; sant Guerau de Braga, bis-
be; santa Crispina, vg.

6.  Dijous [Is 26,1-6 / Sl 117 / Mt 
7,21.24-27]. Sant Nicolau (s. IV), bisbe 
de Mira (Lícia), venerat a Bari (s. X); sant 
Pere Pasqual, bisbe de Jaén i mr. (mer-
cedari); sant Fortià, innocent mr. vene-
rat a Torelló; santa Asel·la, vg.; santa 
Carme Sallés (Vic, 1848 - Madrid, 1911), 
fund. Concepcionistes missioneres de 
l’Ensenyament (RCM).

7.  Divendres [Is 29,17-24 / Sl 26 / 
Mt 9,27-31]. Sant Ambrós o Ambrosi 

(†397), bisbe de Milà i doctor de l’Es-
glésia; sant Eutiquià, papa (275-283) i 
mr.; santa Fara, abadessa.

8.  Dissabte [Gn 3,9-15.20 / Sl 
97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38]. Im-
maculada Concepció de la Verge Ma-
ria, anomenada també la Puríssima; 
sant Eucari, bisbe; sant Romaric, abat; 
santa Ester, reina bíblica (llibre del s. II 
aC).

9.  Diumenge vinent, II d’Advent (lit. 
hores: 2a setm.) [Ba 5,1-9 / Sl 125 / 
Fl 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6]. Sant Restitut, 
mr.; sant Pere Fourier, prev., fund.; san-
ta Leocàdia (Llogaia o Llocaia), vg. i mr.; 
santa Valèria, vg. i mr.; sant Joan Dídac 
Cuauhtlatoatzin.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Ens preparem 
per al naixement 

del Senyor
Tots tenim experiència, en la vida de cada 

dia, de disposar poc temps per al Senyor 
i per a nosaltres mateixos. Estem massa 

absorbits pel que hem de fer, per les nostres 
pròpies activitats. Quantes vegades diem, o ens 
diuen, «ho sento, no tinc temps», «ara no puc, 
tinc molta feina»... 

En aquest ambient, arriba el temps d’Advent. 
I ens convida, en primer lloc, a aturar-nos, a fer un 
temps de silenci i a contemplar la presència del 
Senyor. A adonar-nos de la certesa de la seva 
presència i de la salvació que ens porta.

Un element fonamental de l’Advent és l’es-
pera. Vivim en constant espera: el nen que espe-
ra fer-se gran, l’adult que espera assolir amb 
èxit els seus projectes, l’ancià espera el me-
rescut descans. 

Aquest primer diumenge d’Advent, a l’Evan-
geli, sentim les paraules de sant Lluc: «Alceu el 
cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats». 
Darrerament, els creients anem amb el cap cot 
pels pecats, errors comesos pels fills de la nos-
tra Església. Caminar amb el cap cot és propi 
de persones sotmeses o humiliades. Ara, se’ns 
convida a alçar el cap, perquè «molt aviat sereu 
alliberats». Jesucrist ens porta la salvació. 

En l’Advent l’espera esdevé esperança: «veu-
ran venir el Fill de l’home... amb gran poder 
i majestat». Aquesta esperança està anima-
da per una certesa: el Senyor és present en la 
nostra vida, ens acompanya i un dia tots els nos-
tres anhels trobaran el seu acompliment en 
el Regne de Déu, Regne de veritat i de vida, 
de sante dat i de gràcia, de justícia, d’amor i de 
pau. 

I aquesta esperança ens fa ser actius. No n’hi 
ha prou amb creure-ho o amb pensar-ho. Cal 
viure «atents sobre vosaltres mateixos, pregant 
en tota ocasió i demanant que us pugueu man-
tenir drets davant el Fill de l’home».

Amb renovada esperança comencem el temps 
d’Advent.

Mn. Ramon Sàrries

REFLEXIONS«Els diorames expliquen 
visualment la vida de Jesús 

als més petits»
Emili Tordera és un mestre pes-
sebrista i fanaler apassionat per 
aquesta afició que també pro-
mou l’Associació Ilerdenca de 
Pessebristes. Aprofitant que s’a-
costa Nadal ens ha explicat la se-
va passió pels diorames que prac-
tica des de fa més de 50 anys.

D’on li ve la passió pels diorames? 
Des de ben petit m’agradava 
anar als aparadors a mirar els pes-
sebres, i cap als 16 anys va ser 
quan vaig fer el meu primer dio-
rama per representar el missat-
ge de Jesús. Amb una capsa, en 
la qual la perspectiva i la il·lumi-
nació hi juguen un paper impor-
tant. Crec que és una manera 
d’explicar la vida de Jesús als 
més petits. Només els cal una mi-
rada.

Tota una vida dedicada als dio-
rames, els conserva tots?
Al principi els destruïa i aprofita-
va les capses, però amb la meva 
esposa, Martha Pérez, que ens 
va deixar l’any passat, ja fa temps 
que vam pensar de fer una col-
lecció, des de l’Anunciació fins a 
la Resurrecció. Aquesta es pot 
veure a la seu de l’Associació 
Ilerdenca de Pessebristes. Apro-
fito per animar a tothom qui ho 
vulgui, sobretot a les escoles, a 
visitar aquesta exposició. És una 
manera de donar a conèixer la 
vida de Jesús, visualment. Ella 
feia els seus diorames, i jo els 
meus, però n’hi ha un, justament 
el de la celebració de Nadal, que 
va començar ella i vaig acabar 

jo, amb el seu record molt pre-
sent i amb molta emoció. Aques-
ta col·lecció està formada per 40 
diorames i me’n falten pocs per 
completar-la tota.

Té tres diorames emblemàtics, 
ens els pot explicar?
He representat la Paeria, per la 
façana del carrer Major, amb el 
pessebre a l’interior; també el pa-
ti de l’IEI i la capella del Peu del 
Romeu, amb el pessebre i l’està-
tua de Sant Jaume. Tot està fet 
a escala, i les figures són obra 
d’un escultor pessebrista a partir 
del què li demano. 

Creu que la seva neta també 
tindrà aquesta passió pels dio-
rames?
M’agradaria que s’animés a fer- 
ne però encara és petita. Li agra -
da veure què faig i com ho faig, 
em fa preguntes. Em fa pensar 

amb la meva dona quan encara 
no en feia. Actualment per fer els 
diorames utilitzo un material que 
sembla pedra blanca (polipropi-
lè estructurat). Segons la dificul-
tat hi dedico més o menys hores. 
Per fer-me una idea de l’espai, 
abans de començar faig una dis-
tribució amb planta de les figures. 
És un treball molt entretingut. Nor-
malment el setembre ja començo 
a fer-lo.

També ha utilitzat com a diora-
ma closques de fruits secs, ens 
pot explicar quins són aquests 
pessebres en miniatura?
He fet un pessebre dins d’una 
closca de nou i també dins d’u -
na avellana, i ara estic treballant 
en un pessebre dins d’una clos-
ca de festuc. Els dos primers són 
els més petits d’Espanya, i quan 
acabi el del festuc, aquest serà 
el més petit d’Europa.



 Pàgina 4 2 de desembre de 2018

 Ed
ic

ió
: 

M
C

S
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 L
le

id
a,

 c
/ 

B
is

be
 1

, 
2

5
0

0
2

 L
le

id
a;

 t
el

. 
9

7
3

 2
6

8
 6

2
8

; 
a/

e:
 m

cs
@

bi
sb

at
lle

id
a.

or
g 

- W
eb

: 
w

w
w
.b

is
ba

tll
ei

da
.o

rg
 

D
ip

. 
le

ga
l: 

L.
 1

7
7

1
-2

0
1

4
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

◗  Lectura del llibre de Jeremies (Jr 33,14-16)

«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que com-
pliré aquella promesa que tinc feta a la casa 
d’Israel i a la de Judà. Aquells dies, aquells 
temps, faré néixer a David un plançó bo, que 
es comportarà en el país amb justícia i bondat. 
Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà 
confiada la ciutat de Jerusalem. I a ell l’anome-
naran: El-Senyor-és-el-nostre-bé.»

◗  Salm responsorial (24)

R. A vós elevo la meva ànima, Senyor.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / feu 
que aprengui els vostres camins. / Encami neu-
me en la vostra veritat, instruïu-me, / perquè 
vós sou el Déu que em salveu. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon ca-
mí als pecadors. / Encamina els humils per sen-
des de justícia, / els ensenya el seu camí. R.

Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor fidel / per 
als qui guarden la seva aliança. / El Senyor es 
fa conèixer íntimament als seus fidels, / els re-
vela la seva aliança. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica 
(1Te 3,12.4,2)

Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar 
l’amor que us teniu els uns als altres i a tothom, 
tal com nosaltres també us estimem. Que ell re-
fermi els vostres cors perquè siguin sants i nets 
de culpa davant Déu, el nostre Pare, el dia que 
Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els seus 
sants. Amén.
  I ara, germans, volem fer-vos una exhortació 
i un prec en Jesús, el Senyor. Vosaltres vau rebre 
el nostre ensenyament sobre la manera de com-
portar-vos i d’agradar a Déu; ja ho feu, però us 
demano que avanceu encara més. Ja sabeu els 
preceptes que us vam donar de part de Jesús, 
el Senyor.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 21,25-28.34-36)

En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi hau-
rà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la 
terra, les nacions viuran amb l’ai al cor, esverades 
pels bramuls de la mar embravida. La gent per-
drà l’alè de por, pensant en els desastres que so-
brevindran arreu del món, perquè fins l’estela da 
del cel trontollarà. Llavors veuran venir el Fill de 
l’home sobre un núvol, amb poder i amb una gran 
majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu 
el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats.
  Estigueu atents sobre vosaltres: Que l’excés 
de menjar i beure o la preocupació dels negocis 
no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre 
aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur, 
com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la ter-
ra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i de-
manant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que 
ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant 
el Fill de l’home.»

◗  Lectura del libro de Jeremías (Jr 33,14-16)

«Mirad que llegan días —oráculo del Señor— 
en que cumpliré la promesa que hice a la casa 
de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días 
y en aquella hora, suscitaré a David un vástago 
legítimo, que hará justicia y derecho en la tie-
rra. En aquellos días se salvara Judá, y en Jeru-
salén vivirán tranquilos, y la llamarán así: “Se-
ñor-es-nuestra-justicia”.»

◗  Salmo responsorial (24)

R. A ti, Señor, levanto mi alma.

Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme en 
tus sendas: / haz que camine con lealtad; / en-
séñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el cami -
no a los pecadores; / hace caminar a los humil-
des con rectitud, / enseña su camino a los hu-
mildes. R.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad / 
para los que guardan su alianza y sus manda-
tos. / El Señor se confía con sus fieles / y les da 
a conocer su alianza. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses 
(1Te 3,12.4,2)

Hermanos: 
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que noso-
tros os amamos. Y que así os fortalezca interna-
mente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, 
vuelva acompañado de todos sus santos, os pre-
sentéis santos e irreprensibles ante Dios, nues-
tro Padre. 
  En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos 
y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros có-
mo proceder para agradar a Dios; pues proce-
ded así y seguid adelante. Ya conocéis las ins-
trucciones que os dimos, en nombre del Señor 
Jesús.

◗   Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 21,25-28.34-36)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ha-
brá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en 
la tierra angustia de las gentes, enloquecidas 
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 
quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán. Entonces verán al 
Hijo del hombre venir en una nube, con gran po-
der y majestad.
  Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. Te-
ned cuidado: no se os embote la mente con el 
vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os 
eche encima de repente aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos los habitantes de la 
tierra. 
  Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza pa-
ra escapar de todo lo que está por venir y man-
teneos en pie ante el Hijo del hombre.»

Diumenge I d’Advent (C)

Iniciem en aquest diumenge un nou any li-
túrgic en el qual anirem llegint el cicle C. 
El nostre guia a l’evangeli serà Lluc.
Les lectures ens ajuden a situar-nos davant 

les tres vingudes: la primera a Betlem, la se-
gona a la fi dels temps. Entre aquestes dues 
vingudes, la tercera: el Senyor ve cada dia 
a la nostra vida.

La lectura de Jeremies ens prepara per al 
naixement de Jesús. Diu, en efecte, Aquells 
dies, aquells temps, faré néixer a David un 
plançó bo, que es comportarà en el país amb 
justícia i bondat. Aquells dies serà salvat el 
país de Judà i viurà confiada la ciutat de Je-
rusalem. I a ell l’anomenaran: «El-Senyor-és-
el-nostre-bé.»

En parlar Jeremies del plançó nascut a Da-
vid ens fa pensar en el Messies promès a 
aquell rei. Podem dir, doncs, des de la pers-
pectiva cristiana que el text és una profecia 
clara del nostre Salvador, d’aquell que nai-
xerà un cop més per Nadal. Es comportarà 
amb justícia i bondat. Serà qui salvarà el país 
de Judà i evidentment tot el món. I ell encar-
narà en si mateix tota la bondat; a ell se li pot 
aplicar, amb tota propietat: El Senyor és el 
nostre bé.

L’evangeli parla de grans senyals o pro-
digis (sol, lluna, estrelles, mar embravida, 
desastres, estelada del cel: tot això són se-
nyals que indiquen la importància del que es-
tà a punt de succeir) però el més important 
és que al final veuran venir el Fill de l’home 
i ara amb gran poder i amb una gran majes-
tat, com a Senyor del món i de la història. La 
primera vinguda va ser senzilla i humil; la se-
gona triomfant com correspon al Jutge de tot 
el món. Però és el moment de la salvació: Al-
ceu el cap ben alt perquè molt aviat sereu 
alliberats. És un moment de confiança i d’es-
perança per als deixebles de Jesús.

Què hem de fer ara?: Evitar l’excés de men-
jar i beure i la preocupació pels negocis, es-
tar alerta, pregant en tota ocasió (evangeli). 
Sant Pau ens recorda que el nostre amor ha de 
créixer fins a vessar. Cal acollir el Senyor que 
ve cada dia a la nostra vida, amb l’amor i la 
pregària.

Mn. Jaume Pedrós

Comença un nou 
any litúrgic
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