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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Lleida participa a les Jornades de Catequistes de Figueres
Del 16 al 18 de novembre es van 

celebrar a Figueres les XI Jor-
na des Interdiocesanes de For -

mació de Catequistes, organitzades 
pel Secretariat Interdiocesà de Cate-
quesi (SIC). Malgrat el mal temps, hi 
participaren més de dos-cents cin-
quanta catequistes de les diòcesis de 
Catalunya i les Illes Balears, alguns 
procedents de la nostra diòcesi.

Les jornades van girar a l’entorn 
del tema del desvetllament de la fe 
en la catequesi: convé que infants, 
adolescents, joves i adults sentin 
ressonar el primer anunci de la fe 
com a pas previ per a la tasca fona-

mentadora i educadora que corres-
pon als diversos nivells de la cate-
quesi en l’Església.

A més del bisbe diocesà, Mons. 
Francesc Pardo, i del bisbe presi-
dent del SIC, Mons. Antoni Vadell, hi 
van participar també el nostre bisbe 
Salvador i Mons. Javier Salinas. Els 
acompanyaren el director del SIC, 
Mn. Joan M. Amich, i els delegats 
episcopals de catequesi de Catalu-
nya i les Illes. L’escriptor Antoni Puig-
verd va impartir la ponència inicial fi-
xant-se en algunes de les oportuni-
tats que la societat catalana d’avui 
pot oferir a la transmissió de la tradi-

ció cristiana. Aquest primer pas fou 
completat amb tres espais de treball 
sobre els camins de la transmissió 
de la fe als infants, als joves i ado-
lescents i als pares i adults en ge-
neral. L’espai per als catequistes jo-

ves i onze cursos intensius comple-
taren la participació dels catequis-
tes en aquestes jornades, que van 
cloure el diumenge amb la celebra-
ció de l’Eucaristia presidida pel Bis-
be de Girona.

La Visita Pastoral a les parròquies
Benvolguts diocesans:

Una de les propostes del nostre ac-
tual Pla Pastoral Diocesà (2016-
2019) és la realització de la Visi-

ta Pastoral a les parròquies. En resum, 
es tracta de la visita que el bisbe diocesà 
està obligat a portar a terme a cadascuna 
de les parròquies de la seva diòcesi per 
conèixer més de prop la vida cristiana de 
la feligresia. Durant el curs passat es va 
realitzar en dos arxiprestats (Seu Vella 
i Segrià-Noguera-Ribagorça). Vaig expli-
car el seu desenvolupament en un breu 
comentari, el 21 de gener d’aquest any.

Durant aquest curs hem programat 
la visita a altres dos arxiprestats: Baix 
Segre i Gardeny. El primer, durant el trimestre 
actual, i el segon, a principis de l’any que ve. En 
aquest moment ultimem les reunions i les troba-
des en les diverses parròquies, experimentant 
una gran alegria i un profund agraïment als sacer-
dots, membres de la vida consagrada i laics que 
es responsabilitzen i col·laboren en totes les acti-
vitats parroquials. Experimentem també les carèn-
cies de nous membres en aquestes comunitats 
que facin mirar el futur amb més confiança, per 
assegurar el relleu de tots els serveis i per enfortir 
la mateixa vida cristiana amb sàvia nova. Això últim 
suposa un gran desafiament per als adults, l’ob-
jectiu important dels quals en l’actualitat se cen-
tra en atraure els joves per trobar-se amb Jesu-

crist i viure amb satisfacció la vida parroquial. Déu 
n’hi do. Tots necessitem la força de la gràcia de 
Déu i el testimoni constant de la nostra vida.

Resumeixo per al vostre coneixement en aques-
tes línies la forma de realització de la Visita Pas-
toral a la parròquies, on el bisbe haurà d’atendre, 
segons les possibilitats de temps i de lloc, els se-
güents actes: celebrar la Santa Missa i predicar la 
Paraula de Déu; trobar-se amb el mossèn i amb els 
altres clergues col·laboradors seus; reunir-se amb 
el Consell parroquial i amb els diferents grups d’a -
postolat o associacions de fidels existents a la par-
ròquia; trobar-se amb el Consell per als assumptes 
econòmics; tenir una trobada amb els nens i joves 
de catequesi i conversar amb les catequistes; vi-

sitar les institucions catòliques que de-
penen de la parròquia; visitar a malalts 
i saludar, segons el criteri del mossèn, 
les autoritats i responsables d’altres 
institucions civils implantades en aquell 
lloc. També, revisar i signar els llibres 
sacramentals i d’economia de la parrò-
quia. 

Per preparar la visita, el mossèn amb 
els seus col·laboradors elabora un breu 
informe en el qual descriu la situació ma-
terial i espiritual de la comunitat cristia-
na des de l’anterior visita realitzada, de 
manera que es pugui observar la se-
va evolució. Els informes que he rebut i 
estudiat fins ara mantenen les següents 
característiques: claredat en l’exposició, 

sinceritat en els projectes i activitats, i llibertat i 
confian ça en la petició d’ajudes per evangelitzar 
millor i amb més autenticitat.

Durant la visita he observat un alt grau de satis-
facció per la presència del bisbe i per considerar 
l’esdeveniment com una gràcia de Déu, i una oca-
sió per a revisar les diferents accions per millo-
rar la nostra presència en la societat. 

Tots necessitem demanar a Déu que augmenti 
en nosaltres la confiança per mirar el futur complint 
les seves orientacions i fent realitat la beneficiosa 
activitat de l’Església. 

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS El MIJAC celebra 
el seu 40è aniversari

El Bisbe, pregoner de les 
Jornades de les Cases Regionals

E l passat 10 de novembre, 
el Moviment Infantil i Juve-
nil de Acció Catòlica de Ca-

talunya i les Balears (MIJAC) va 
celebrar el seu 40è aniversari 
al Col·legi Joan Bosco de Barce-
lona, amb gairebé 300 nens i ne-
nes i 100 animadors i animado-
res.

El moviment potencia la parti-
cipació dels infants en l’organit-
zació del seu temps lliure, ja que 
una de les seves conviccions és 
el protagonisme del nen a través 
del mètode de revisió de vida, 
adaptat a la seva edat. Part de 
l’organització de la trobada va 
anar a càrrec d’un grup d’infants 
triats de les diferents diòcesis 
on el moviment té presència, al-
guns d’ells de la nostra diòcesi. 
Ells van ser els encarregats de re-
bre els participants, realitzar la 
convocatòria i organitzar part de 
l’activitat, com els jocs del matí. 

E l bisbe Salvador va ser l’en-
carregat de pronunciar, el 
passat 15 de novembre, 

La celebració de l’Eucaristia tam-
bé va comptar amb la seva parti-
cipació. A la tarda, el grup Xip Xap 
va amenitzar l’activitat amb el 
seu espectacle, per finalitzar amb 
l’aparició d’un pastís i la posterior 
bufada d’espelmes per desitjar 

que el moviment segueixi tenint 
continuïtat en el futur. El moviment 
és present en aquest moment a 
les diòcesis de Barcelona, Giro-
na, Lleida, Mallorca i Vic, i priorit-
za l’educació en el lleure en va-
lors.

el pregó de les Jornades Culturals 
Intercentres organitzades per la 
Federació de Cases i Centres Re-

gionals de Lleida, al Teatre Muni-
cipal de l’Escorxador.

El nostre Bisbe va convidar tots 
els presents a assistir als diferents 
actes organitzats. Aquestes jor-
nades pretenen mantenir les ar-
rels, costums i tradicions dels 
llocs d’origen dels seus integrants 
i de les seves famílies.

Després del pregó, la Banda 
Simfònica Unió Musical de Lleida 
oferí un concert sota la direcció 
d’Esteve Espinosa. També va tenir 
lloc una entrega de premis, en re-
coneixement de la tasca de perso-
nes vinculades a les diferents cases 
i centres que formen la Federació.

La Visita Pastoral 
a las parroquias

Queridos diocesanos:

Una de las propuestas de nuestro actual Plan 
Pastoral Diocesano (2016-2019) era la reali-
zación de la Visita Pastoral a las parroquias. 

En resumen, se trata de la visita que el Obispo dioce-
 sano está obligado a llevar a cabo en cada una de 
las parroquias de su diócesis para conocer más 
de cerca la vida cristiana de la feligresía. Durante 
el curso pasado se realizó en dos arciprestazgos 
(Seu Vella y Segrià-la Noguera-la Ribagorça). Expli-
qué su desarrollo en un breve comentario, el día 21 
de enero de este año.

Durante este curso ha sido programada la visita 
en otros dos arciprestazgos: Baix Segre y Gardeny. 
El primero, durante el actual trimestre, y el segundo, 
para los meses iniciales del año próximo. En este mo-
mento ultimamos las reuniones y encuentros en las 
diversas parroquias, experimentando una gran ale-
gría y un profundo agradecimiento a los sacerdotes, 
miembros de vida consagrada y laicos que se res-
ponsabilizan y colaboran en todas las actividades 
parroquiales. Experimentamos, también, las caren-
cias de nuevos miembros en esas comunidades que 
hagan mirar al futuro con más confianza, por asegu-
rar el relevo de todos los servicios y por fortalecer 
la misma vida cristiana con savia nueva. Esto últi-
mo supone un gran desafío para los adultos, cuyo 
objetivo importante en la actualidad se centra en 
atraer a los jóvenes para encontrarse con Jesucris-
to y para vivir con satisfacción la vida parroquial. Ahí 
es nada. Todos necesitamos la fuerza de la gracia 
de Dios y el testimonio constante de nuestra vida.

Resumo para vuestro conocimiento en estas líneas 
la forma de realización de la Visita Pastoral a las pa -
rroquias, donde el Obispo deberá atender, según las 
posibilidades de tiempo y de lugar, los siguientes 
actos: celebrar la Santa Misa y predicar la Palabra 
de Dios; encontrarse con el párroco y con los otros 
clérigos colaboradores suyos; reunirse con el Con-
sejo parroquial y con los distintos grupos de aposto-
lado o asociaciones de fieles existentes en la pa-
rroquia; encontrarse con el Consejo para asuntos 
económicos; tener un encuentro con los niños y jó-
venes que realizan el camino de catequesis y con-
versar con los catequistas; visitar las instituciones 
católicas dependientes de la parroquia; visitar a los 
enfermos y saludar, según el criterio del párroco, a 
las autoridades y responsables de otras instituciones 
civiles implantadas en el referido lugar. También, re-
visar y firmar los libros sacramentales y de econo-
mía de la parroquia.

Para preparar la visita, el párroco con sus colabo-
radores elabora un breve informe en el que describe
la situación material y espiritual de la comunidad 
cristiana desde la anterior visita realizada, de mane-
ra que se pueda observar la evolución de la misma. 
Los informes que he recibido y estudiado hasta aho-
ra mantienen las siguientes características: claridad 
en la exposición, sinceridad en los proyectos y activi-
dades, libertad y confianza en la petición de ayudas 
para evangelizar mejor y con más autenticidad.

Durante la visita he observado un alto grado de sa-
tisfacción por la presencia del obispo y por conside-
rar el acontecimiento como una gracia de Dios, y una 
ocasión para revisar las distintas acciones para me-
jorar nuestra presencia en medio de la sociedad.

Todos necesitamos pedir a Dios que aumente en 
nosotros la confianza para mirar el futuro cumpliendo 
sus orientaciones y haciendo realidad la beneficio-
sa actividad de la Iglesia. 

Con mi bendición y afecto. 

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Jesús ens 
ha donat un programa 
simple per caminar cap a 
la santedat: el manament 

de l’amor a Déu i al nostre semblant» 
(27 de setembre).

@Pontifex: «La vida es torna més bo-
nica quan descobrim que la nostra àni-
ma només descansa en Déu» (28 de 
setembre).

@Pontifex: «El diumenge és el dia per dir-
li a Déu: gràcies, Senyor, per la vida, per 
la teva misericòrdia, per tots els teus 
dons!» (1 d’octubre).

@Pontifex: «Sota la teva protec-
ció cerquem refugi, Santa Mare 
de Déu. No rebutgis les súpli-
ques dels que estem en dificultat, 
ans lliura’ns de tot perill, oh Ver-
ge gloriosa i beneïda» (2 d’octubre).
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AGENDAAGENDA

◗  Dissabte 15 i diumenge 16 de desem-
bre. L’escola FEDAC Lleida (c/ Vallca-
lent, 40) organitza el tradicional Pes-
sebre Vivent al pati de l’escola, de 18 
a 20 h.

◗  Diumenge, 16 de desembre. A les 12 h, 
Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe, a la 
Catedral.

◗  Dimarts, dimecres i dijous. A les 19.30 h, 
XIV Cantades «Cors de Nadal», a l’Aula 
Magna de l’IEI.

◗  Divendres, 21 de desembre. Vetlles de 
Nadal de la FVB i DPJ, a les 19 h, a la ca-
pella del Peu del Romeu. Planta baixa: 
inauguració de l’exposició de diorames 
del Concurs de Pessebres. Diorames ar-
tístics de Manel Font.

   

17.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Gn 49,1-2.8-10 / Sl 71 / Mt 1,1-17]. 
Sant Joan de Mata, prev. proven-
çal, cofund. Trinitaris (OSST, 1198); 
sant Llàtzer, germà de Marta i Ma-
ria, de Betània, ressuscitat per Je-
sús; sant Esturmí, abat; sant Franc 
de Sena.

18.  Dimarts [Jr 23,5-8 / Sl 71 / 
Mt 1,18-24]. Mare de Déu de l’Es-
perança, o bé, Expectació del part, 
anomenada popularment «de la O» 
(antífones); sant Gracià, bisbe; sant 
Adjutori, mr.

19.  Dimecres [Jt 13,2-7.24-
25a / Sl 70 / Lc 1,5-25]. Sant Neme-
si, mr.; sant Anastasi I, papa (399-
401) i mr.; sant Urbà V, papa (occità, 
1362-1370); sta. Fausta, mare de fa-
mília mr.; sta. Eva, mare dels humans.

20.  Dijous [Is 7,10-14 / Sl 23 / 
Lc 1,26-38]. Sant Domènec (Domin-
go) de Silos, abat benedictí; sant Ben-
jamí, patriarca; sant Macari, prev. i mr.

21.  Divendres [Ct 2,8-14 (o 
bé: So 3,14-18a) / Sl 32 / Lc 1,39-
45]. Sant Pere Canisi (1521-1597), 
prev. jesuïta i dr. de l’Església, nat a 

Nimega; sant Severí, bisbe i mr.; 
sant Gliceri, prev. i mr.; sant Temís-
tocles, mr.

22.  Dissabte [1S 1,24-28 / Sl 
15 / Lc 1,46-56]. Sant Zenó o Zenon, 
mr.; santa Helena, vg. clarissa; santa 
Francesca-Xaviera Cabrini, vg. fund., 
patrona dels emigrants.

23.  Diumenge vinent, IV d’Ad-
vent (lit. hores: 4a setm.) [Mi 5,2-5a / 
Sl 79 / He 10,5-10 / Lc 1,39-45]. Sant 
Joan de Kety (1390-1473), prev. de 
Cracòvia; sant Sèrvul el Paralític; san-
ta Victòria, vg. i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

UN MAR D’EMOCIONS

L’amor, 
el patiment 
i l’anhel (I)

Massa frivolitat embolcalla la 
més pura i intensa de les 
passions, la vertadera sal 

de la vida, el que mou secretament 
els fils de l’acció humana: l’amor. Els 
poetes més cursis de la humanitat 
l’han pintat com un carrincló obrir i 
tancar d’ulls, com un ensucrat fes-
teig amb final feliç; com una dansa 
compassada; però l’amor, quan ix del 
cor, és passió, patiment, anhel i so-
friment; voluntat i donació. 

Una estranya mescla d’oposats fa 
emergir del centre de la bèstia el bo i 
millor que hi ha en ella, però també el 
seu pitjor costat. És ric i és pobre a la 
vegada. L’amor és anhel, un desig que 
no s’esgota, que sempre vol més; pe-
rò, a la vegada, és font de donació. 

L’amor obra meravelles dins de 
l’ésser humà, el fa capaç d’actes d’in-
sospitada generositat i d’entrega, 
l’eleva al pla dels déus. Com més es-
tima una persona, més s’oblida de 
si mateixa, més es descentra dels 
seus pensaments de tal manera que, 
en aquesta excursió de l’oblit, es re-
coneix en els altres formant part del 
seu destí i de la seva història. Com 
escriu John Rawls, estimar algú sig-
nifica no solament preocupar-se pel 
que vol i pel que necessita, sinó re-
forçar el sentit del valor de la seva 
pròpia persona. 

El qui estima només té una obses-
sió, el bé de la persona estimada. Vol 
donar-se a l’altre, per embellir la seva 
vida, per fer-li més agradable l’existèn-
cia. Vol salvar-la de les hores de nit, 
de la intrusa malaltia i de dolor noc-
turn.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONS«Hem d’actuar al món 
des de la felicitat»

Nomenaments Obertura oficial 
del Cicle de Nadal

Daniel Gabarró, mestre i psicopedagog, va impar-
tir el passat 15 de novembre la conferència «El 
creixement interior i la convivència social» a 

l’IREL. Hi van assistir unes 150 persones. A la primera 
part, Gabarró va reflexionar sobre la relació entre crei-
xe ment interior i convivència. A la segona, va definir què 
és creixement interior, i a la tercera, què entenem per con-
vivència social.

«A la nostra societat partim de l’error de pensar que 
el creixement interior és un tema individual», va dir. «L’e -
volució moral no és un tema individual, és un tema polí-
tic, perquè existeix una relació entre el nivell d’evolució 
moral de les persones que componen una societat i la 
capacitat d’aquesta», va destacar. «En una societat amb 
una evolució moral important, la gent és capaç de fi-
car-se al lloc dels altres», va afirmar. «L’evolució moral fa 
que hi hagi capital social. Tal com sigui la teva evolució 
moral així serà la teva convivència», va explicar Gabarró.

El mestre i psicopedagog va diferenciar entre etno-
centrisme (posar en el centre el teu grup), egocentris-
me (posar-te tu al centre) i mundocentrisme (posar el 
món al centre). Gabarró va utilitzar la metàfora d’un edi-
fici de tres plantes per definir el procés de creixement 
personal. «El primer pis és el jo del pecat, de l’error. Al 
segon pis, hi ha un jo que no depèn dels altres, hi ha 
un jo que, quan troba una persona antipàtica, l’estima», 
va afegir.

El conferenciant va aclarir que «la llibertat no signifi ca 
fer el que vull, significa fer el que he decidit». «En aquest 

segon pis puc activar la meva intel·ligència, el meu amor 
i la meva energia. I llavors apareix el tercer pis, on m’a-
dono que jo no tinc tanta importància, sinó que Déu ac-
tua a través meu», va dir. «Només la divinitat existeix, 
i nosaltres som en tant que ella», va destacar. 

«Convivim quan actuem al lloc on ens correspon, per-
què moltes vegades volem actuar al lloc on no ens cor-
respon», va alertar. «Una eina de l’amor és el respecte, 
permetre que els altres s’equivoquin, que tinguin una 
idea diferent, i no salvar-los quan s’equivoquen», va acla-
rir. «No hem de confondre el goig i l’alegria amb el pa-
timent. No hem vingut a patir sinó a descobrir qui som, 
i som imatge i semblança de Déu. Som felicitat i amor», 
va aclarir.

E l Saló de Plens del Palau de la Paeria acollirà 
el dissabte 22, a les 19 hores, l’obertura oficial 
del Cicle de Nadal amb el pregó a càrrec de 

l’arquebisbe de la Seu d’Urgell i copríncep d’Andor-
ra Mons. Joan-Enric Vives Sicília. La presentació i 
estrena de la Nadala 2018 «Cristal·lina Rosada 
d’Amor», amb lletra de l’escriptor i poeta Joan Bell-
munt i Figueras i música de Joan Pagès Valls, a 
càrrec de la coral Shalom, dirigida per Robert Fal-
tus. Després, concert de Nadales a càrrec de la 
mateixa coral.

E l bisbe de Lleida, Sal-
vador Giménez Valls, 
ha fet el següents no-

menaments amb data 21 
de novembre de 2018:

•  Mn. Joan Ramon Ezquer-
ra Pociello, delegat d’A-
tenció pastoral a immi-
grants.

•  Mn. Joan Ramon Ezquer-
ra Pociello, assessor religiós de la Fundació Jericó.

•  Dra. Mar Pérez Díaz, vicedirectora de l’Institut Superior 
de Ciències Religioses IREL de Lleida.
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◗  Lectura de la profecia de Sofonies 
(So 3,14-18a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t 
i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Se-
nyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet 
fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor, 
rei d’Israel, no veuràs mai més cap desastre. 
Aquell dia diran a Jerusalem: «No tinguis por, Sió, 
no deixis caure les mans; el Senyor, el teu Déu, 
el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu 
s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor, 
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.»

◗  Salm responsorial (Is 12)

R.  Aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel 
és gran a la teva ciutat.

El Senyor és el Déu que em salva, / confio, no 
m’espanto. / D’ell em ve la força i el triomf, / és 
ell qui m’ha salvat. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua / de les 
fonts de salvació. / «Enaltiu el Senyor, proclameu el 
seu nom, / feu conèixer entre els pobles les seves 
gestes. / Recordeu que el seu nom és excels.» R.

Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses. / 
Que ho publiquin per tota la terra. / Poble de Sió, 
aclama’l ple de goig / perquè el Sant d’Israel és 
gran a la teva ciutat. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Filips (Fl 4,4-7)

Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho 
repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui 
com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. No 
us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pre-
gària i a la súplica, i presenteu a Déu les vostres 
peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de Déu, 
que sobrepassa el que podem entendre, guar-
darà els vostres cors i els vostres pensaments en 
Jesucrist.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 3,10-18)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Ai-
xí, doncs, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui 
tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i 
qui tingui menjar, que el comparteixi també amb 
els altres.» Entre els qui anaven a fer-se batejar 
hi havia també uns cobradors d’impostos que li 
deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» Ell els 
contestà: «No exigiu més del que està establert.» 
Igualment uns guardes li preguntaven: «Què hem 
de fer també nosaltres?» Ell els deia: «No forceu 
ningú amenaçant de maltractar-lo o de denun-
ciar-lo; acontenteu-vos de la vostra soldada.» La 
gent, que vivia en l’expectació, sospitava si Joan 
no fóra 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 sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us ba-
tejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala 
a les mans per ventar la seva era; el blat, l’entra-
rà al seu graner, però la palla, la cremarà en un 
foc que no s’apaga.» Amb aquestes i moltes al-
tres exhortacions, Joan anunciava al poble la bo-
na nova.

◗  Lectura de la profecía de Sofonías 
(Sof 3,14-18a)

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, regocí-
jate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. 
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado 
a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en 
medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá 
a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!». 
El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y sal-
vador; se alegra y goza contigo, te renueva con su 
amor; exulta y se alegra contigo como en día de 
fiesta. 

◗  Salmo responsorial (Is 12)

R.  Gritad jubilosos, porque es grande en medio 
de ti el Santo de Israel. 

«Él es mi Dios y Salvador: / confiaré y no teme-
ré, / porque mi fuerza y mi poder es el Señor, / él 
fue mi salvación». / Y sacaréis aguas con gozo / 
de las fuentes de la salvación. R. 

«Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / con-
tad a los pueblos sus hazañas, / proclamad que su 
nombre es excelso». R. 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anun-
ciadlas a toda la tierra; / gritad jubilosos, habitan-
tes de Sión, / porque es grande en medio de ti 
el Santo de Israel. R. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 4,4-7)

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo re-
pito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca to-
do el mundo. El Señor está cerca. Nada os preo-
cupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y 
en la súplica, con acción de gracias, vuestras pe-
ticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que supera todo juicio, custodiará vues-
tros corazones y vuestros pensamientos en Cris-
to Jesús. 

◗  Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas (Lc 3,10-18)

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «En-
tonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el 
que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mis-
mo». Vinieron también a bautizarse unos publica-
nos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos 
hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis 
más de lo establecido». Unos soldados igualmen-
te le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos 
hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión 
ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, 
sino contentaos con la paga». Como 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 bauti-
zo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fue-
go; en su mano tiene el bieldo para aventar su par-
va, reunir su trigo en el granero y quemar la paja 
en una hoguera que no se apaga». Con estas y 
otras muchas exhortaciones, anunciaba al pue-
blo el Evangelio.

Diumenge III d’Advent (C)

E l sentit d’aquest diumenge quan ens 
atansem ja a la celebració del Nadal 
s’expressa en: Crida de goig, ciutat de 

Sió. Aclama, Israel. Alegra’t i celebra-ho de tot 
cor, ciutat de Jerusalem (1a lectura). Germans 
viviu sempre contents en el Senyor; ho repe-
teixo, viviu contents (2a lectura). I la raó la do-
na el mateix apòstol: El Senyor és a prop.

El motiu de la nostra alegria és la proximi-
tat del Nadal, del naixement del Salvador. És 
això el que també subratlla la primera lectura: 
No tinguis por, Sió, no deixis caure les mans, 
el Senyor, el teu Déu, el tens a dintre com 
a Salvador poderós. Per això, renova el teu 
amor... crida de goig.

És el diumenge Gaudete, d’acord amb les 
paraules del mateix apòstol: Viviu sempre 
contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu con-
tents. I dona unes raons concretes d’aquesta 
alegria: No us inquieteu per res. A cada ocasió 
acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu 
a Déu les vostres peticions amb acció de grà-
cies. El resultat: la pau de Déu, que sobrepas-
sa el que podem entendre, guardarà els vostres 
cors i els vostres pensa ments en Jesucrist. 
Pregària, confiança en Déu i com a fruit la pau. 

Però l’alegria no ve de fer el que es vulgui 
sinó de la capacitat de compartir tot el que 
tenim amb els nostres germans. Això és el 
que ensenyava Joan en el desert: Qui tingui 
dos vestits, que en doni al qui no en té, i qui 
tingui menjar que el comparteixi també amb 
els altres.  Cal també ser honrats i no exigir 
més del que és just. És el que recomana als 
cobradors d’impostos: No exigiu més del que 
està establert. I al guardes: No forceu ningú 
amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo, 
acontenteu-vos de la vostra soldada (evident-
ment no vol dir que no s’hagi de millorar la 
pròpia situació si es pot, però no per la força). 
Aquesta forma d’ensenyar meravellava la gent 
que es preguntava: No serà potser el Messies? 
Malgrat les exigències de la nostra fe, l’Evan-
geli és sempre bona notícia: Joan anunciava 
al poble la bona nova.

Mn. Jaume Pedrós

El cristià, 
sempre content

COMENTARI


