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PROP DE VOSALTRES

Parlar de la família. Parlar de la pau
La família i la pau són dos temes fonamentals 

avui al nostre món. Sóc conscient que es par-
la i s’escriu molt sobre aquestes paraules, 

però temo que la simple repetició faci desmerèixer 
la seva importància. I mai hauria de ser així. Cal-
dria evitar caure en el desànim al comprovar l’e-
norme dificultat que troba cadascú per fer realitat 
la seva implantació, valorant millor la família i sent 
persona de pau. 

Als catòlics ens obliga a reflexionar i a implicar -
nos més. Durant aquests dies, l’Església ens propo -
sa, per al diumenge posterior al Nadal, pregar per la 
família i, des de fa cinquanta anys, sol·lici ta la nos-
tra pregària al primer dia del nou any, en la Jorna da 
Mundial de la Pau. En coincidir, en aquesta ocasió, 
el dia 1 de gener amb el diumenge després del Na-
dal, la celebració de la festa de la família s’ha avan-
çat al divendres, 30 de desembre. Suposo que sou 
coneixedors d’aquesta circumstància, us hauran 
informat en les vostres respectives parròquies.

En qualsevol cas, el meu comentari setmanal 
tractarà aquests dos temes. Pel que fa al primer, 
la família, voldria que quedés clara la meva vincula-
ció a l’oració feta divendres passat en les vostres 
comunitats parroquials durant les celebracions. 
També, per donar a conèixer a la resta de la socie-
tat la importància que l’Església concedeix a la 
institució familiar, reflex de la Sagrada Família de 
Natzaret, formada per Jesús, Maria i Josep, model 
que tota família hauria d’esforçar-se a imitar, en 

l’a mor, en la donació, en el respecte, en l’escolta i 
en l’absoluta confiança en el Pare.

Cada any es proposa un lema, que serveix de 
referència per a l’oració i per al desenvolupament 
de les diferents accions. El lema d’aquest any, 
VIURE L’ALEGRIA DE L’AMOR A LA FAMÍLIA, ens re-
corda el gran interès del papa Francesc per incul-
car en el cor de tots els catòlics l’alegria de la fe 
en Jesucrist. Ja ho ha concretat en dos documents 
ben coneguts, L’alegria de l’Evangeli, de finals de 
l’any 2013, com un programa del seu pontificat, 
i L’alegria de l’amor, datada al març d’enguany, 
com a resultat de les deliberacions dels dos Síno-
des dels bisbes (2014 i 2015) sobre el tema del 
matrimoni i de la família cristiana.

El segon tema, la Jornada Mundial de la Pau, 
ens permet una vegada més pregar per aquest do 

tan preuat que hauria d’arribar ja a tots els pobles. 
Massa conflictes, guerres i morts en el nostre món. 
Diàriament apareixen davant dels nostres ulls con-
tínues destruccions de pobles i ciutats i, el que 
és pitjor, aniquilació de vides humanes. Malgrat 
tot, no podem romandre insensibles a aquesta 
dura realitat i estem obligats també a denunciar 
aquesta injusta situació. És el que fa el papa Fran-
cesc en el Missatge que ha escrit per a aquesta 
Jornada, la NO VIOLÈNCIA: UN ESTIL DE POLÍTICA 
PER A LA PAU. En aquest missatge s’afirma que 
la violència i la pau estan en l’origen de dues ma-
neres oposades de construir la societat. D’una en 
coneixem les seves gravíssimes conseqüències; 
si pensem en l’altra, tot és positiu perquè permet 
a les persones i als pobles realitzar un veritable 
progrés integral. 

La no-violència és un mètode polític fundat en 
la primacia de la llei, i pot constituir una via realis-
ta i plena d’esperança per superar els conflictes 
armats. En aquest mateix sentit, el Papa mostra 
valentia en denunciar amb molta claredat el tràfic 
il·lícit d’armes que amb freqüència sosté la major 
part dels conflictes del món. No ha de ser mai 
subestimat el sector armamentista, i la no-violèn-
cia pot fer molt en el moment present per comba-
tre el flagell de la destrucció i de la guerra.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Les Obres Missionals Pontifícies 
premien a un nen lleidatà

Ivan Canut Serrano de la Creu, un alumne de nou 
anys, del col·legi FEDAC-Lleida, ha obtingut el 
tercer premi del concurs estatal de postals de 

Nadal organitzat per les Obres Missionals Pontifí-
cies (OMP).
  Amb el títol «Segueix-me» el concurs ha mogut 
a centenars de nens a preparar-se per viure un 
Nadal missioner i a expressar el lema de la Jorna-
da d’Infància Missionera. Ivan Canut rebrà el seu 
premi, un e-book, el 22 de gener dins dels actes 
de la Infància Missionera a Madrid.
  Des de la Delegació de Missions de Lleida feli-
citem a l’Ivan i als seus catequistes per animar els 
nens i nenes a participar en el concurs. La gua-
nyadora del primer premi ha estat Rocío Pérez, de 

nou anys i de la diòcesi d’Astorga, i el segon pre-
mi ha sigut per a Marinela Natalia Stan, de deu 
anys i de la diòcesi de Getafe.
  Aquest concurs és una de les iniciatives que In-
fància Missionera impulsa per implicar els infants 
en la vida missionera de l’Església. És el quart 
any consecutiu en què es convoca un concurs na-
cional infantil, però és la primera vegada que aquest 
se centra en Christmas (en edicions anteriors es 
van convocar concursos de dibuixos, contes i fo-
tografies). 
  Gràcies a iniciatives com aquesta, els nens 
espanyols s’obren a la universalitat i a la solida -
ritat, i s’impliquen en l’ajuda dels altres nens del 
món.
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«Per què 
vas sortir de la 
teva terra» (V)

Quan vaig escollir sortir a la 
missió, ho vaig fer per co-
herència personal i per 

coherència amb l’Evangeli. Sem-
pre he dit que cal harmonitzar el 
que un viu, el que pensa i pel que 
lluita. Sempre ho faig amb molt 
entusiasme, quan crec que hi han
 causes per les quals lluitar.
  En aquells moments, quan vaig 
anar a Moçambic, el país esta-
va sortint d’una guerra civil molt 
cruenta. Hi havien molts despla-
çats que arribaven a les grans ciu-
tats i molts nens orfes abandonats 
al carrer per causa de la guerra.
  Nosaltres com a institució, com 
a ordre hospitalària (OHSJD), te-
níem només dos germans, i d’a-
van çada edat perquè, entre altres 
coses, no deixaven que hi hagués 
cap religiós al país ni lògicament 
culte religiós. El Frelimo (Front d’A -
lliberament de Moçambic) era un 
partit molt radical.
  Per això vaig considerar que ha -
via de sortir de la meva comoditat, 
del bé que estava aquí a la meva 
terra i anar-me’n allà per ajudar 
tota aquella gent. Em preocupa-
ven els desplaçats, em preocu-
paven els nens que quedaven al 
carrer i vaig pensar que podia fer 
alguna cosa per ells.
  Vaig estar a Moçambic uns anys, 
després vaig anar al Senegal, que 
va ser una altra història totalment 
diferent i, finalment, al cap de més 
anys vaig arribar a Lleida.
  Segueixo lluitant per les matei-
xes causes que lluitava allà, per 
ells i amb ells. I ara, també, per les 
causes que en la nostra societat 
avançada mereixen i necessiten 
que es lluiti per elles, que són mol-
tes.

Gmà. Martín Cuenca, OHSJD 

MISSIONERS DE LLEIDA Més enllà de la impotència: 
perseverar en les conviccions

La Diòcesi de Lleida participa 
a la Setmana Bíblica

Una vintena de persones van 
trobar-se el passat 30 de no-
vembre a la cafeteria 1800. 

Es tractava de participar en una ter-
túlia per dialogar al voltant de la rea-
litat de les persones que es veuen 
forçades a deixar llurs països. Iñaki 
Feliu, infermer que fa un temps va es-
tar a l’illa grega de Samos ajudant en 
l’acollida de refugiats sirians, va ex -
plicar la seva experiència i com aques-
ta l’havia colpit profundament.

A partir d’aquí, els presents varen 
compartir com els tocava la realitat 
dels refugiats. Dues de les paraules 
que més varen sortir foren: indignació 
i impotència.

Indignació, pel fet que hi hagin 
tants milions de persones al món 
(60.000.000) que s’han vist obliga-
des a deixar llurs països i, havent de 
demanar refugi, sovint no reben una 
resposta adequada dels governs ni 

E l Bisbat de Lleida es va unir, 
el passat mes de novembre, a 
la Setmana Bíblica. Ho va fer 

amb dues taules rodones i una expo-
sició de material bíblic a la Catedral 
Nova. A més a més, l’IREL organitza 
diferents cursos de formació per apro-
fundir en els textos bíblics. La prime-

tampoc d’una part de la societat que 
els rebutja. També impotència, per 
no saber què fer davant d’aquesta si-
tuació. Malgrat tot es van apuntar al-
gunes propostes per dur a terme. Una 
d’elles incidia en la importància de 
parlar d’aquest tema i conscienciar 
les persones amb les que ens rela-
cionem. També, el col·laborar amb 
entitats i grups que duen a terme ac-
cions de solidaritat amb persones 
migrades i refugiades.

Es va compartir l’experiència dels 
Cafès interculturals que ve duent 

ra taula rodona va tenir lloc a la Casa 
de l’Església-Acadèmia Mariana, 
amb la participació d’un hebreu, un 
pastor evangelista, un sacerdot or-
todox i un mossèn de la diòcesi de 
Lleida, Mn. Jaume Pedrós. Els parti-
cipants en la taula rodona van expli-
car les diferències entre la lectura 

a terme Càritas diocesana de Llei-
da.

Es va comentar que afavorir i par-
ticipar en trobades entre persones 
de diferents cultures ajuda a supe-
rar els estereotips i la por a les per-
sones que són d’una altra cultura 
diferent de la nostra.

En acabar, els presents van mos-
trar el seu interès en seguir partici-
pant en altres trobades. 

La tertúlia va ser organitzada pel 
Moviment de Professionals Catòlics 
de Lleida (MPCLL).

que cada confessió fa dels textos 
bíblics i van insistir en la necessitat 
d’aprofundir en la lectura de les Es-
criptures, en tot allò que uneix les 
diferents branques del cristianisme. 
Va haver-hi, també, una taula rodo-
na de frontera amb el títol «Per què 
cal llegir la Bíblia avui?». Hi van par-
ticipar el filòsof Ramon Camats, la 
metgessa Montserrat Esquerda i el 
professor de literatura Salvador Escu-
dé. Una trentena de persones van 
participar-hi. Per acabar els actes de 
la Setmana Bíblica, la Catedral de 
Lleida va inaugurar l’exposició «La 
paraula de Déu és llum dels meus 
passos», que romandrà oberta fins 
al dijous 2 de febrer, en l’horari d’o-
bertura de la catedral (de 10 a 13 h 
i de 17 a 19 h).

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Encomanem l’Es-
glésia, tota la humanitat i l’im-
mens cosmos del Senyor, per-
què vessi la seva misericòrdia 

sobre totes les criatures» (20 de novembre).

@Pontifex: «Com desitjo que els anys que 
han de venir siguin plens de misericòrdia, 
perquè cadascú trobi la bondat i la tendresa 
de Déu!» (22 de novembre).

@Pontifex: «Que l’Esperit Sant ens aju-
di a ser pacients per suportar, humils i 
simples per aconsellar» (23 de novem-
bre).

@Pontifex: «Cal sortir de nosaltres ma-
teixos per trobar els altres. Si no ho 
fem, fins i tot els cristians emma-
laltim de divisió» (25 de no-
vembre).
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AGENDAAGENDA

◗ Diumenge, 1 de gener:
—Jornada Mundial de la Pau.

◗  Divendres, 6 de gener. Diumenge 
d’Epifania:
— Visita del Sr. Bisbe a Ivars de 

Noguera i Andaní.

  

2.  Dilluns (lit. hores: 2a set.) 
[1Jo 2,22-28 / Sl 97 / Jo 1,19-28]. 
St. Basili el Gran (330-379), bisbe de 
Cesarea de la Capadòcia, i St. Grego-
ri Nazianzè (330-390), bisbe de Cons-
tantinoble, doctors de l’Església; 
Mare de Déu, Auxili dels cristians.

3.  Dimarts [1Jo 2,29-3,6 / Sl 
97 / Jo 1,29-34]. Santíssim Nom de 
Jesús; sant Anter, papa (grec, 235-
236) i mr.; santa Genoveva (s. V), 
vg., patrona de París; sant Fulgen-
ci, bisbe (agustinià).

4.  Dimecres [1Jo 3,7-10 / Sl 
97 / Jo 1,35-42]. Sant Rigobert, 

bisbe; sant Odiló, abat de Cluny 
(†1048); santa Isabel-Anna Seton, 
rel. paüla, dels Estats Units; beata 
Àngela de Foligno, rel. terciària fran-
ciscana; santa Genoveva Torres, vg.

5.  Dijous [1Jo 3,11-21 / Sl 99 / 
Jo 1,43-51]. Sant Telèsfor, papa 
(grec, 125-136) i mr.; sant Simeó Es-
tilita (388-459), monjo siríac; santa 
Emiliana, vg.; sant Joan Nepomucè 
Newman, bisbe (redemptorista).

6.  Divendres [Is 60,1-6 / Sl 71 / 
Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12]. Epifania 
del Senyor, Diada dels sants Reis o 
mags d’Orient: Melcior, Gaspar i Bal-

tasar, i també Adoració (dels Reis, 
o Dora); sant Melani, bisbe.

7.  Dissabte [1Jo 3,22-4,6 / Sl 
2 / Mt 4,12-17.23-25]. Sant Ra-
mon de Penyafort (†1275), prev. 
dominicà, del Penedès, patró dels 
juristes i canonistes; sant Julià de 
Toledo, bisbe.

8.  Diumenge vinent, Baptisme 
del Senyor (lit. hores: de la Festa) 
[Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / Fets 10,34-
38 / Mt 3,13-17]. Sant Apol·linar, 
bisbe; sant Severí, abat; santa Gú-
dula († 712), verge, a Brussel· les; 
sant Pere Tomàs, bisbe (carmelità).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Any nou: 
compartim la llum
Ahir va ser el darrer dia de l’any 2016. Avui 

és el primer del nou any. Molts van men-
jar anit els dotze grans de raïm, tot coin-

cidint amb les dotze hores que marcaven els 
rellotges. També van beure cava. Manifestació 
de bons desigs, petons i abraçades. En les re-
vetlles familiars, la majoria dels més jovenets, 
un cop celebrat el traspàs d’any, se n’anaren a 
dormir. La son els anava vencent. En algunes 
famílies, després del raïm, els seus membres 
van resar junts un parenostre. En d’altres re-
vetlles, el raïm i el cava representaren una atu-
rada en la festa que s’allargaria fins a la ma-
tinada. Serpentines, paperets... festa amb els 
amics de sempre o amb d’altres tot just aca-
bats de conèixer. Algunes persones ho celebra-
ren participant en una vetlla de pregària o en 
la celebració de l’eucaristia, tot pregant per un 
bon any per a ells i per a tothom. Després, si 
així ho desitjaven, en el mateix lloc o arribats a 
casa, també hi hagué temps per brindar i com-
partir neules i torrons. Han estat diverses les 
maneres de celebrar el nou any.

Em vénen a la memòria les paraules que vaig 
escoltar fa dotze dies en una escola que el diu-
menge abans del dia de Nadal convida anual-
ment pares, professors, religioses de la congre-
gació titular, personal d’administració i serveis 
i alumnes a una celebració avançada de les 
festes que s’apropen. El director ens va dir: 
«Aquest curs ens hem proposat estar oberts a 
la llum dels altres, i aquests dies n’hi ha molta, 
de llum, llum i més llum, llum per tot arreu! Llums 
enlluernadors als aparadors de les botigues; 
llums de mil colors als carrers engalanats per-
què hi passegem; llums ben bonics a casa nos-
tra, perquè quan vinguin tiets, avis i cosins ve-
gin que estem de festa. Quin festival de llums 
i colors, oi? Però avui ens hem trobat per cele-
brar que la llum més important, la més intensa 
i la que més escalfa, és la que ens dóna la fi-
gura més petita del pessebre que hem preparat 
amb els pares, la de Jesús. “El missatge que 
us anunciem és aquest: Déu és llum, i en ell no 
hi ha foscor de cap mena” (1Jn 1,5). Desco-
brim-la de nou i compartim-la en les nostres ac-
cions de cada dia.» 

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONSEl bisbe Salvador beneeix 
els «jesusets» a la Catedral

Sembradors d’estels

E l bisbe Salvador va presidir, el passat 11 de 
desembre a la Catedral de Lleida, l’Eucaris-
tia del tercer diumenge d’Advent, anomenat 

«Diumenge Gaudete». 
En la seva homilia es va referir a les lectures del 

dia, centrades en l’alegria i l’esperança en l’espera 
de la vinguda del Senyor: «Esteu alegres i encoma-
neu a tothom l’alegria del nostre Déu nascut a Bet-
lem!». El bisbe Salvador va voler també agrair la 
tasca de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes: 
«... que amb els seus pessebres, constituïts i ins-
tal·lats en tants indrets, fa present Jesús».

Al finalitzar la celebració, va procedir a la bene-
dicció dels «jesusets». La celebració va ser organit-
zada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, que 
per segon any ha triat la Catedral de Lleida per 
a aquest acte, en el qual els infants i fidels porten a 
beneir els «jesusets» del seus pessebres. 

També es va distribuir entre els fidels un calenda-
ri de la Custòdia Franciscana de Terra Santa, amb 

E l diumenge 11 de desembre, organitzada per 
la Delegació de Missions, l’Arxiprestat del Se-
grià-la Noguera-Ribagorça tingué la seva tro-

bada interparroquial d’Advent a Alfarràs. S’hi van 
aplegar més de 50 nens/es dels diferents pobles 
de l’arxiprestat, molts d’ells acompanyats dels pa-
res. Les catequistes de l’arxiprestat, juntament amb 
els mossens, van preparar un dia lúdic ple d’acti-
vitats.

Tota la trobada va tenir un caire missioner. Du-
rant el matí va haver joc catequètic i gimcana, amb 

la imatge de l’Infant Jesús que es venera en la ba-
sílica de la Nativitat de Betlem, així com un pesse-
bre retallable per als més petits.

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va iniciar 
fa set anys aquest acte a la nostra ciutat, seguint 
així un costum introduït a Roma pel papa Sant Joan 
Pau II.

pistes que conduïen a signes i compromisos que 
després els infants van oferir en l’ofertori de la mis-
sa, presidida per Mn. Jaume Pons, amb tots els in -
fants, pares i tota la comunitat d’Alfarràs aplegada. 
Els nens van ser els protagonistes. Es va poder escol-
tar també el testimoni de l’Anna i la Glòria, que aquest 
estiu han passat el seu mes de vacances en un país 
de missió, a Bolívia i a la República Dominicana. 

Un cop acabada la missa, els nens juntament 
amb els catequistes van fer de «sembradors d’es-
tels». Els infants, amb els seus estels i un som-
riure, van felicitar el Nadal a la gent del poble. Ho 
van fer en nom dels missioners escampats arreu 
del món. Amb el lema «Jesús neix per a tothom», 
els nens es van comprometre a col·laborar perquè 
cada vegada siguin més les persones que coneixin 
i estimin a Jesús.

La trobada va continuar als locals socials amb un 
dinar de germanor. Després, un temps de reflexió 
per a les famílies i jocs per als infants. Va cloure a 
les 17 h amb un berenar.
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Solemnitat de Santa Maria, 
Mare de Déu
 

◗  Lectura del libro de los Números 
(Núm 6,22-27)

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus 
hijos, esta es la fórmula con la que bende-
ciréis a los hijos de Israel: “El Señor te ben-
diga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y 
te conceda su favor. El Señor te muestre su 
rostro y te conceda la paz”. Así invocarán 
mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los 
bendeciré.»

◗  Salmo responsorial (66)

R. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, / ilu-
mine su rostro sobre nosotros; / conozca la 
tierra tus caminos, / todos los pueblos tu sal-
vación. R.

Que canten de alegría las naciones, / porque 
riges el mundo con justicia / y gobiernas las 
naciones de la tierra. R.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que to-
dos los pueblos te alaben. / Que Dios nos 
bendiga; que le teman / todos los confines 
de la tierra. R.

◗  Segunda lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Gálatas (Gál 4,4-7)

Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiem-
po, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que 
estaban bajo la ley, para que recibiéramos 
la adopción filiar. Como sois hijos, Dios en-
vió a nuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo, que clama: «¡“Abba”, Padre!». Así que 
ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hi-
jo, eres también heredero por voluntad de 
Dios. 

◗  Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (Lc 2,16-21)

En aquel tiempo, los pastores fueron co-
rriendo hacia Belén y encontraron a María y 
a José, y al niño acostado en el pesebre. Al 
verlo, contaron lo que se les había dicho de 
aquel niño. Todos los que lo oían se admi-
raban de lo que les habían dicho los pasto-
res. María, por su parte, conservaba todas 
estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Y se volvieron los pastores, dando gloria y 
alabanza a Dios por todo lo que se les había 
dicho. 
  Cuando se cumplieron los ocho días para 
circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
Jesús, como lo había llamado el ángel an-
tes de su concepción.

◗  Lectura del llibre dels Nombres 
(Nm 6,22-27)

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Di-
gues a Aharon i als seus fills: Beneïu el poble 
d’Israel amb aquestes paraules: “Que el Se-
nyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et 
faci veure la claror de la seva mirada i s’apia -
di de tu; que el Senyor giri cap a tu la mira-
da i et doni la pau”. Així interposaran el meu 
nom a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré.»

◗ Salm responsorial (66)

R.  Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens be-
neeixi. 

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneei-
xi, / que ens faci veure la claror de la seva 
mirada. / La terra coneixerà els vostres de -
signis, / i tots els pobles veuran la salvació. R.

Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Vós 
regiu el món amb justícia, / regiu les nacions 
amb rectitud / i guieu els pobles de la terra. R. 

Que us lloïn les nacions, Déu nostre, / que us 
lloïn tots els pobles alhora. / Que Déu ens 
beneeixi, / i el venerin d’un cap a l’altre de 
la terra. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Galàcia (Ga 4,4-7)

Germans, quan el temps arribà a la seva ple-
nitud, Déu envià el seu Fill, nascut d’una 
dona, nascut sota la Llei, per rescatar els 
qui vivien sota la Llei, perquè obtinguéssim 
ja la condició de fills. I la prova que som fills 
de Déu és que l’Esperit del seu Fill que ell 
ha enviat crida en els nostres cors: «Abbà, 
Pare!» Per tant, ja no ets esclau, sinó fill; i 
si ets fill, també ets hereu, per gràcia de 
Déu.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 2,16-21)

En aquell temps, els pastors anaren a Bet-
Lèhem i trobaren Maria i Josep, amb el nen 
a la menjadora. Havent-ho vist amb els pro-
pis ulls, van contar el que els havien dit 
d’aquell infant, i tothom qui ho sentia es me-
ravellava del que deien els pastors. Maria 
conservava aquests records en el seu cor 
i els meditava. Després els pastors se’n tor-
naren, glorificant Déu i lloant-lo pel que ha-
vien vist i sentit; tot van trobar-ho com els 
ho havien anunciat. 
  Passats vuit dies, quan hagueren de cir-
cumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús; 
era el nom que havia indicat l’àngel abans 
que el concebés la seva mare.

Recollint tradició molt antiga, el llibre dels 
Nombres diu que Aharon i els seus fills, 
més que beneir ells, invoquen la be-

nedicció de Déu: Que el Senyor et beneeixi 
i et guardi. 

És a dir, que el Senyor giri cap a tu la mira-
da perquè, captant-la, puguis rebre la pau, do 
de Déu, esdevenint-ne constructor i testimo ni. 

Ga 4 presenta la filiació divina dels justifi-
cats per la fe. El pas de l’esclavatge a la lli-
bertat, de la minoria a la majoria d’edat, ve 
per un fet que Déu protagonitza: Quan el 
temps arribà a la seva plenitud, Déu envià 
el seu Fill. 

No és aquell temps el que té i aporta ple-
nitud de perfecció sinó que Déu, venint al 
món, és qui aporta plenitud a aquell temps. 

Un doble «enviament» diví ho canvia tot: 
a) Déu envià el seu Fill nascut d’una dona; 
b)  Déu envià l’Esperit del seu Fill.
L’objectiu del doble enviament és perquè 

obtinguéssim ja la condició de fills.
Ell es fa com nosaltres per fer-nos d’algu-

na manera com Ell. La prova que som fills 
de Déu és que l’Esperit del seu Fill crida en 
els nostres cors «Abbà, Pare!».

El relat evangèlic dels pastors forma part 
d’un tríptic amb Zacaries (1,5s), Maria (1, 
26s) i els pastors (2,8s) com a destinataris 
d’aparicions d’àngel amb missatge, torba-
ció, invitació a «No témer» i senyal diví. 

Els pastors, marginats en una societat que 
no els acceptava com a testimonis en un ju-
dici, reben la Bona Nova de l’àngel de que ha 
nascut el Messies Salvador, anaren a Bet- 
Lèhem a comprovar-ho, van contar el que els 
havien dit i en parlaven talment que tothom 
qui ho sentia es meravellava; finalment se’n 
tornaren a la seva feina glorificant Déu i lloant-
lo pel que havien vist i sentit. 

Tot un programa evangelitzador! 

Mn. José Luis Arín

COMENTARI

Que el Senyor 
et faci veure

la claror de la 
seva mirada


