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PROP DE VOSALTRES

El Nadal d’aquest any

E ls dies de Nadal, del Naixement de Jesús, 
sempre ens envolten en una boira de parau-
les que conviden a la bondat. Abunden les ac-

tivitats solidàries i és un temps en el qual sembla 
que ens inclinem amb més soltesa a fer el bé i a 
eliminar el mal del nostre entorn.

També ens desitgem felicitat uns als altres. I se-
gurament ho fem amb convicció no només alguns 
més conscienciats, entre els que ens situem, sinó 
tots. 

Això mateix és el que demano a tots els cristians: 
que surti del més profund del nostre cor el desig 
de felicitat per als qui comparteixen la nostra vi-
da i per a la resta del món; que no siguin parau-
les buides, sense sentit profund. Que no diguem 
«Bon Nadal» perquè toca en aquestes dates de 
l’any sinó perquè entreguem part de la nostra vida 
perquè l’altre augmenti el seu grau de benestar 
integral en la seva. 

Els cristians ens desitgem la felicitat que ens por-
ta el propi Jesús quan neix, quan celebrem el mo-
ment en què s’introdueix i participa físicament de 
la història de la humanitat.

Distribuïu al vostre voltant la bondat i la felicitat 
de Jesús. Recomponeu els sentiments de pau i con-
còrdia, si és el cas, en el si de la família. Cuideu 
d’estroncar ferides passades per paraules o ges-
tos hostils cap a amics i coneguts. Sigueu genero-
sos en les abraçades de la concòrdia i de la proxi-
mitat física i emocional. Utilitzeu termes amables 

i senzills per aproximar posicions diferents i dis-
tants. Valoreu molt més les persones que les idees, 
sobretot si aquestes us allunyen i us enfronten. No 
tingueu mai por de perdonar els qui us han ofès. 
Sigueu ràpids en acceptar el perdó a qui us el dó-
na. Només així compartirem la veritable felicitat 
del Nadal, no de paraula sinó des del sentiment 
ofert per Jesucrist.

En aquesta línia d’actuació us desitjo un Bon Na-
dal per a tothom. Penso especialment en aquells 
que més pateixen durant aquests dies per malal-
ties, abandonaments, soledat o desamor. 

Acabo aquest breu comentari, convertit en feli-
citació, amb uns versos d’Oriol Garreta: 

Acollir Jesús en aquest Nadal
Déu i Pare nostre, 
Tant ens heu estimat, 
Que ens doneu el vostre Fill, 
Nascut de Maria, 
Per alliberar-nos 
I portar-nos cap a Vós. 
Doneu-nos un cor senzill i transparent, 
Perquè sapiguem acollir Jesús. 
Fer sempre el que ens demana, 
Veure’l en cada germà nostre, 
Veure’l en la fragilitat 
De l’infant que arriba al món, 
En la mirada amorosa 
dels pares que estimen els seus fills 
i lluiten diàriament 
per tirar endavant la seva família, 
en la il·lusió del jove per millorar el món, 
en la feblesa del vell que confia en Vós, 
en la pobresa i el dolor del malalt, 
del marginat, del perseguit. 
Que tota la nostra vida 
Sigui un cant de lloança a Vós, 
un cant de pau per a tothom, 
que enforteixi la fe, 
desvetlli l’esperança, 
i augmenti en tots l’amor.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Teresa Jornet en la col·lecció 
«Sants i Santes»

Teresa Jornet, amb els ancians 
desemparats és el nou títol cor-
responent al n. 254 de la col-

lecció «Sants i Santes» que publica 
CPL Editorial de Barcelona, que re-
cull en volums de petit format les 
biografies dels personatges més sin-
gulars i representatius del nostre 
santoral.

El nou volum, publicat en català i 
també en llengua castellana, ha es-
tat escrit pel periodista i historiador 
lleidatà Jordi Curcó, amb il·lustra-
cions de Mercè Gallifa.

En la recent edició dedicada ara a 
la filla d’Aitona Teresa Jornet, s’ofe-
reix una biografia senzilla i entenedo-
ra d’aquesta santa lleidatana, que en 
la segona meitat del segle XIX va fun-
dar la congregació de Germanetes 
dels Ancians Desemparats.

En els vuit capítols de que consta 
el volum, amb un llenguatge planer i 
proper, Jordi Curcó s’ocupa en primer 
lloc de presentar-nos Teresa Jornet 
com a filla d’Aitona, el seu naixement 
en aquesta població del Segrià i els 
primers anys de la seva existència 

en la qual ja destaca per la seva pie-
tat, bon cor i per la seva bona dispo-
sició a ajudar els més pobres i des-
emparats.

Segueix un capítol dedicat a Tere-
sa Jornet com a jove estudiant de Ma-
gisteri. En el quart capítol s’explica la 
providencial trobada de Teresa Jornet 
amb D. Saturnino López Novoa. Se-
gueix el capítol dedicat a la funda ció 
de les Germanetes dels Ancians Des-
emparats, els primers passos i funda-
cions. Amb una darrer capítol dedicat 
a la realitat actual de la Congregació.
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CERCA DE VOSOTROS

La Navidad 
de este año

Los días de la Navidad, del Nacimiento de Jesucris-
to, siempre nos envuelven en una bruma de pa-
labras que invitan a la bondad. Abundan las ac-

tividades solidarias y es un tiempo en el que parece 
que nos inclinamos con más soltura a hacer el bien 
y a eliminar el mal de nuestro entorno.

También nos deseamos felicidad unos a otros. Y 
seguramente lo hacemos con convicción no sólo unos 
pocos más concienciados, entre los que nos situa-
mos, sino todos. Eso mismo es lo que pido a todos los 
cristianos: que salga de lo más profundo de su cora-
zón el deseo de felicidad para quienes comparten 
nuestra vida y para el resto del mundo; que no sean 
palabras huecas, sin sentido profundo. Que no diga-
mos ¡feliz Navidad! porque toca en este tiempo del 
año, sino porque entregamos parte de nuestra vida 
para que el otro, en la suya, aumente su grado de 
bienestar integral. Los cristianos damos y deseamos 
la felicidad que nos trae el propio Jesús cuando cele-
bramos su nacimiento, el momento en el que entró y 
participó físicamente de la historia de la humanidad.

Distribuid a vuestro alrededor la bondad y la felici-
dad de Jesús. Recomponed los sentimientos de paz 
y concordia, si es el caso, en el seno de la familia. Cui -
dad de restañar heridas pasadas por palabras o ges-
tos hostiles hacia amigos y conocidos. Sed generosos 
en los abrazos de la concordia y de la cercanía física 
y emocional. Utilizad términos amables y sencillos pa-
ra aproximar posiciones distintas y distantes. Valorad 
mucho más a las personas que a las ideas, sobre to-
do si éstas os alejan y os enfrentan. No tengáis nunca 
miedo de perdonar a los que os han ofendido. Sed rá-
pidos en aceptar el perdón a quien os lo da. Sólo así 
compartiremos la verdadera felicidad de la Navidad, 
no de palabra sino desde el sentimiento ofrecido por 
Jesucristo.

En esta línea de actuación os deseo una feliz Navi-
dad a todos. Pienso especialmente en aquellos que 
más sufren durante estos días por enfermedades, 
abandonos, soledad o desamores. Termino este bre-
ve comentario, convertido en felicitación para todos, 
con unos versos de Oriol Garreta: 

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Us convi-
do a mantenir fixa la mi-
rada en el Senyor Jesu-
crist per aprendre d’Ell 

a estimar amb tot el cor» (30 d’octu-
bre).

@Pontifex: «Aprèn de la meravella, 
cultiva la sorpresa. Viu, estima, creu. 
I, amb la gràcia de Déu, mai no et des-
esperis» (30 d’octubre).

@Pontifex: «Que la Verge Maria 
ens ajudi a fer el primer pas ca-
da dia, per construir la pau en l’a-
mor, en la justícia i en la veri tat» 
(31 d’octubre).

@Pontifex: «Estimats amics, al 
món hi calen sants i tots nosaltres, 
sense excepció, estem cridats 
a la santedat. No tingueu 
por!» (1 de novembre).

«Som persones. Tenim drets. 
Ningú sense llar»

Trobada de formació de les 
Càritas de Solsona, Urgell i Lleida

E l passat 23 de novembre 
va tenir lloc el primer acte 
de la campanya de les per-

sones en situació de sense llar. El 
lema d’aquest any va ser: «Som 
persones. Tenim drets. Ningú sen-
se llar». Organitzada per Arrels-
Sant Ignasi i Càritas Diocesana de 
Lleida, va consistir en una flash-
mob participada per un centenar 
de persones, entre les quals vo-
luntaris i usuaris d’Arrels Sant 
Ignasi així com estudiants d’in -
tegració social. Hi va ser present 
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
acompanyat de diversos regidors. 
Després de cinc minuts de silenci, 
amb la màscara blanca símbol de 
la invisibilitat a la que estan sot-
meses les persones sense llar, es 
va llegir un manifest elaborat a 
partir dels continguts sorgits d’un 
taller participatiu, en el qual es va 
posar de relleu la situació de pati-
ment de les persones sense llar. 

L ’Hostatgeria del Sant Crist de 
Balaguer va acollir, el pas-
sat 17 de novembre, una 

jornada de formació de directius, 
voluntaris responsables de pro-
jecte i de personal contractat de 
les Càritas Diocesanes de Ponent 
(Urgell, Solsona i Lleida). 
  Aquest any els seus partici-
pants van reflexionar sobre el 
tema «Iguals amb necessitats, 
iguals amb dignitat», a partir de 
les aportacions de Pedro Fuen-
tes, de l’equip estudi de Càritas 
Espanyola. Després de la seva re-
flexió, els assistents van treba-

«Yo no le tengo miedo a la calle, le 
tengo miedo a la soledad», «estoy 
cansado». 

Les xifres de persones ateses 
per Arrels han augmentat respec-
te el nombre de persones ateses 
el 2016. L’acte va finalitzar recor-
dant el pare Joan Suñol, traspas-
sat el passat 18 de novembre.  

llar per equips per compartir els 
neguits i les oportunitats que 
va obrir el conferenciant. Tot per 

Seguint amb els actes previs-
tos, més de 300 persones van 
gaudir també de la xocolata des-
feta preparada per voluntàries 
d’Arrels Sant Ignasi en l’acte par-
ticipatiu celebrat el dia següent, 
dissabte 24 de novembre. 

El mural, dissenyat i dibuixat 
per persones dels programes de 
tractament d’Arrels Sant Ignasi, 
ha estat el suport on les persones 
que passejaven pel carrer Sant 
Antoni han pogut deixar els seus 
missatges de solidaritat: un sos-
tre digne per a tothom, pau, feina 
per a tothom, educació i cultura 
per a tothom... en són alguna mos-
tra. 

Al costat, la pancarta elabora-
da per persones en situació de 
sense llar del Centre Obert d’Ar-
rels, Carrer de Ningú vivint al car-
rer, recordava la realitat de les 
persones que pateixen la manca 
d’habitatge.

arribar a un compromís més au-
tèntic amb la comunitat de cris-
tians.

Acollir Jesús en aquest Nadal

Déu i Pare nostre, 
Tant ens heu estimat, 
Que ens doneu el vostre Fill, 
Nascut de Maria, 
Per alliberar-nos 
I portar-nos cap a Vós. 
Doneu-nos un cor senzill i transparent, 
Perquè sapiguem acollir Jesús. 
Fer sempre el que ens demana, 
Veure’l en cada germà nostre, 
Veure’l en la fragilitat 
De l’infant que arriba al món, 
En la mirada amorosa 
dels pares que estimen els seus fills 
i lluiten diàriament 
per tirar endavant la seva família, 
en la il·lusió del jove per millorar el món, 
en la feblesa del vell que confia en Vós, 
en la pobresa i el dolor del malalt, 
del marginat, del perseguit. 
Que tota la nostra vida 
Sigui un cant de lloança a Vós, 
un cant de pau per a tothom, 
que enforteixi la fe, 
desvetlli l’esperança, 
i augmenti en tots l’amor.
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 24 de desembre:
— A les 10.45 h, Eucaristia al Cen-

tre Penitenciari de Ponent.

— A les 12 h, Eucaristia a la Cate-
dral. «Obrim portes al Nadal», 
Missa concert a càrrec del Cor 
de Cambra de l’Auditori. Inter-
pretaran Missa de Glòria de Puc -
cini sota la direcció de Xavier 
Puig.

— A la mitjanit, Missa del Gall a la 
Catedral.

◗  Dilluns, 25 de desembre. Nadal:
— Eucaristia a la Catedral presidida 

pel Sr. Bisbe.

   

  25.  Dilluns  (lit. hores: 4a setm.) 
[Nit: Is 9,1-6 / Sl 95 / Tt 2,11-14 / 
Lc 2,1-14. Alba: Is 62,11-12 / Sl 96 / 
Tt 3,4-7 / Lc 2,15-20. Dia: Is 52,7-
10 / Sl 97 / He 1,1-6 / Jo 1,1-18 
(o bé, més breu: 1,1-5.9-14)]. Nadal 
de Nostre Senyor Jesucrist, a Bet-
lem de Judà. També: Mare de Déu de 
Betlem o del Pessebre; santa Anas-
tàsia, mr. (s. IV); santa Eugènia, vg. i 
mr.
  26.  Dimarts [Fets 6,8-10;7,54-
60 / Sl 30 / Mt 10,17-22]. Sant Este-
ve, diaca i primer mr. (35) a Jerusa-
lem; sant Dionís, papa (259-268) i 
mr.; sant Zòsim, papa (grec, 417-418).

  27.  Dimecres [1Jo 1,1-4 / Sl 96 / 
Jo 20,2-8]. Sant Joan, apòstol i evan-
gelista, fill de Zebedeu, vident de Pat-
mos, venerat a Efes (†100); sant Teo-
dor, monjo; santa Nicaret, vg.
  28.  Dijous [1Jo 1,5-2,2 / Sl 123 / 
Mt 2,13-18]. Sants Innocents, màr-
tirs a Betlem i rodalia; santa Dòmi-
na, vg. i mr.; sant Abel, fill d’Adam i 
Eva.
  29.  Divendres [1Jo 2,3-11 / Sl 
95 / Lc 2,22-35]. Sant Tomàs Be-
cket (1118-1170), bisbe de Canter-
bury i màrtir; sant David (s. XI-X aC), 
rei de Judà i d’Israel, i profeta, con-
queridor de Sió; sant Tròfim, bisbe.

  30.  Dissabte [1Jo 2,12-17 / Sl 
95 / Lc 2,36-40]. Sant Mansuet, mr.; 
sant Rainer, bisbe; santa Anísia, 
mr.; sant Fèlix I, papa (269-274) 
i mr.; beat Raül, abat.
  31.  Diumenge vinent, la Sagra da 
Família: Jesús, Maria i Josep (lit. ho-
res: 1a setm.) [Sir 3,3-7.14-17a / 
Sl 127 / Col 3,12-21 / Lc 22,22-40 
(o bé, més breu: 2,22.39-40). O bé: 
Gn 15,1-6;21,1-3 / Sl 104 / He 11,
8.11-12.17-19 / Lc 2,22-40 (o bé, 
més breu: 2,22.39-40)]. Sant Silves-
tre I, papa (romà, 314-335) i mr.; 
santa Coloma, vg. i mr.; santa Melà-
nia la Jove; sant Sabinià, bisbe i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

LES RAONS DE CREURE

La fe 
no és una 

doctrina (I)

Per poder respondre serena-
ment a la pregunta si l’op-
ció cristiana és una renún-

cia a l’exercici del pensament cal, 
abans, poder explicar en què con-
sisteix pensar, però aquesta pre-
gunta, cabdal en la història de la fi-
losofia és, senzillament, oceànica, 
ha estat contestada de tantes di-
verses maneres que seria molt fa-
tigós per al lector fer-ne una breu 
síntesi. 
  La fe no és una doctrina, ni una 
filosofia, però si un do que exigeix 
el pensament, que crida la raó, que 
suplica el treball del logos. Pensar 
no és una tècnica, és un art i les 
quatre principals eines del pen-
sament són l’admiració, l’elecció, 
la distinció i la contradicció. Tot acte 
de pensar s’inaugura amb una ac-
te d’admiració, que és com una an-
ticipació del que es va a descobrir, 
un saber que no se sap. 
  L’admiració proporciona un es-
tat que condueix a plantejar-se 
problemes, a fer-se preguntes, 
a interrogar-se, a mirar de cercar 
possibles solucions. Sòcrates feia 
pensar perquè interrogava els seus 
oients. 
  Jesús deixa moltes respostes 
obertes, moltes afirmacions para-
doxals que han generat molt pen-
sament al llarg dels segles.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

Des de fa cinc cursos, l’IREL, a part dels estudis re-
glats en ciències religioses, jornades, seminaris i 
conferències, imparteix cursos de formació per a 

persones que volen ser nomenats Animadors de Comu-
nitat  parroquial. També, i des de fa molts més, s’impartei -
xen cursos per formar persones que volen exercir d’A gents 
de Pastoral en les seves respectives comunitats parro-
quials. Els cursos presenten diferències, ja que:

Catequistes de la diòcesi es van donar cita, el passat 
25 de novembre, a l’Acadèmia Mariana per com-
partir els materials que ofereix la Delegació de Mis-

sions sobre l’Advent, Sembradors d’Estrelles i Infància 
Missionera.

Els assistents van poder compartir les experiències, 
rea litats i maneres de fer dels diferents pobles i parrò-
quies. També les seves vivències i preocupacions, a més 
a més d’un esmorzar. El vicari general, Mn. Josep Anton 
Jové, es va fer present i les catequistes van poder compar-
tir amb ell els neguits del dia a dia amb els infants i joves.

En petit grup van treballar els materials i la manera d’a -
plicar-los a la realitat de cada parròquia o escola. El treball 

a. El d’Agents de Pastoral està dirigit a persones que 
amb una preparació bàsica en temes pastorals i educa-
ció en la fe, vulguin ajudar al prevere de la seva parròquia 
i formar part de l’equip que la dinamitza. La durada d’a-
questa formació és de dos cursos.

b. El d’Animadors de Comunitat està dirigit a persones 
que havent realitzat estudis en ciències religioses, o que 
són ja Agents de Pastoral, vulguin rebre una formació més 
específica que els permeti, prèvia presentació per part 
de la seva comunitat, posar-se a disposició del Sr. Bisbe 
i ser nomenats Animadors de Comunitat parroquial. La 
durada d’aquesta formació també és de dos cursos i és 
gratuïta.

La tasca encomanada a aquestes persones exigeix 
una gran responsabilitat i una formació en diferents as-
pectes com ara la maduresa personal, la dimensió hu-
mana, la dignitat en les celebracions, les maneres més 
idònies de relacionar-se entre els membres de la comuni-
tat, el coneixement i missió dels diferents organismes de 
l’organigrama diocesà, etc...

Els interessats en alguna d’aquestes formacions poden 
trobar informació detallada sobre matriculació, horaris, 
etc., a la guia i a la web de l’IREL i també trucant a la Se-
cretaria de l’IREL, al telèfon 973 281 538.

en equip, la motivació i l’ajuda van fer que els assistents 
s’emportessin a casa el millor dels altres.

Animadors de Comunitat 
i Agents de Pastoral

Missions presenta a les catequistes 
el material per a l’Advent
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◗  Lectura del segon llibre de Samuel 
(2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16)

Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, des-
prés que el Senyor l’hagué deixat en pau de tots els ene-
mics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mi-
ra, jo visc en un palau de cedre, mentre l’arca de Déu 
està en un envelat.» Natan digué al rei: «Vés, fes tot 
el que es proposi el teu cor; tens amb tu el Senyor.» 
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Se-
nyor: «Vés, digues a David, el meu servent: “Això diu 
el Senyor: Tu m’has de fer un casal per a residir-hi? Jo 
t’he pres del clos del ramat, de guardar les ovelles i les 
cabres, per fer-te cap del meu poble Israel. He estat 
amb tu en totes les campanyes que has emprès, he 
derrotat els teus enemics i t’he donat una anomena-
da com la dels més famosos de la terra. He destinat 
un lloc per al meu poble Israel, l’hi he plantat perquè 
hi visqui sense por, i no l’oprimiran més els perver-
sos com ho havien fet abans, durant el temps en què 
vaig enviar jutges per governar Israel, el meu poble. 
A tu, et deixaré en pau de tots els teus enemics. I ara 
el Senyor t’anuncia que et farà un casal. Quan t’arri-
barà l’hora de reposar amb els teus pares et donaré 
per successor un descendent, sortit de les teves entra-
nyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré pare, i ell serà 
per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpe-
tuarà davant meu, el teu tron es mantindrà per sempre”».

◗  Salm responsorial (88)

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. 

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Roma (Rm 16,25-27)

Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmar- 
vos en la bona nova que us anuncio, en allò que pro-
clamem de Jesucrist, que és la revelació del pla de 
Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha 
sortit a la llum, per la decisió del Déu etern, d’acord 
amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast de 
tots els pobles perquè siguin obedients a la fe. Déu 
és l’únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per 
Jesucrist. Amén.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 1,26-38)

En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble 
de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge 
a una noia, promesa amb un descendent de David, que 
es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel 
entrà a casa d’ella i li digué: «Déu te guard, plena de 
gràcia, el Senyor és amb tu.» Ella es torbà en sentir 
aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 
Però l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha 
concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom 
de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim. 
El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, 
serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat 
no tindrà fi.» Maria preguntà a l’àngel: «Com pot ser, 
això, si jo no tinc marit?» L’àngel li respongué: «L’Es-
perit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et 
cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que 
naixerà l’anomenaran Fill de Déu. També la teva pa-
renta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella 
que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, per-
què a Déu res no li és impossible.» Maria va respon-
dre: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en 
mi les teves paraules.» I l’àngel es va retirar.

◗  Lectura del segundo libro de Samuel 
(2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16)

Cuando el rey David se estableció en su casa, y el Se-
ñor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de 
alrededor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en 
una casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita 
en una tienda». Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que de-
sea tu corazón, pues el Señor está contigo». Aquella 
noche vino esta palabra del Señor a Natán: «Ve y ha-
bla a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú me vas 
a construir una casa para morada mía? Yo te tomé 
del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fue-
ras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por 
donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus 
enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los 
grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pue-
blo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo 
inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como 
antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. 
A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, 
el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En 
efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus 
padres, yo suscitaré descendencia tuya después de 
ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. 
Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu ca-
sa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, 
tu trono durará para siempre”». 

◗  Salmo responsorial (88)

R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rom 16,25-27)

Hermanos: Alabemos al Señor, que puede consolida-
ros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que 
yo proclamo, conforme a la revelación del misterio man-
tenido en secreto durante siglos eternos y manifes-
tado ahora mediante las escrituras proféticas, dado 
a conocer según disposición del Dios eterno, para que 
todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe; a 
Dios, único Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 1,26-38)

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. El ángel, en-
trando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conoz -
co varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado 
Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido 
un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que lla-
maban estéril “porque para Dios nada hay imposible”». 
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. 

Diumenge IV d’Advent

E l designi de Déu sovint trenca 
els esquemes humans: és el 
cas del rei David. Quan el rei 

s’hagué traslladat al seu palau, amb 
plena lògica humana va pensar: Jo 
visc en un palau de cedre mentre l’Ar-
ca de Déu està en un envelat. 

El profeta, sense consultar Déu, li 
diu: Fes tot el que es proposi el teu 
cor; tens amb tu el Senyor. 

Llavors el Senyor li dona a Natan 
un encàrrec per a David: Tu m’has de 
fer un casal per residir-hi? Ben al 
contrari: El Senyor et farà un casal. 
Et donaré per successor un descen-
dent, sortit de les teves entranyes. Jo 
li seré pare, i ell serà per a mi un fill. 

Aquest fill descendent de David 
mostrarà a Bet-Lehem, Natzaret i Je-
rusalem, que Déu té un altre sentit 
de la dignitat.

La carta als Romans —carta mag-
na de Pau— té la seva cloenda quan, 
havent dit que la seva glòria és el ser-
vei de Crist, nostre Senyor (15,18), fa 
llargues recomanacions i salutacions 
finals per acabar amb aquesta doxo-
logia final: Glòria a Aquell qui té el po-
der de confirmar-vos en la Bona Nova 
que us anuncio de Jesucrist i que és 
la Revelació del pla de Déu. 

Amb l’esperança i compromís apos-
tòlic que de debò sigui posat a l’abast 
de tots els pobles. 

Els anomenats «evangelis de la in-
fància» narren els orígens de Jesús 
contemplats a la llum de l’experièn cia 
pasqual dels seus deixebles. Amb la 
fe en Crist, viu i operant en la Comuni-
tat post-pasqual, van anar descobrint 
la identitat humana i divina de Jesu-
crist en la qual Maria de Natzaret va 
tenir un paper decisiu. 

Endinsar-nos en el misteri de l’A-
nunciació és entrar en el Misteri de 
l’Encarnació de Déu. 

Per a aquest Projecte Salvador ha 
volgut Déu comptar amb la lliure col·la -
boració d’una noia que li donarà el seu 
«sí» més absolut. Un «sí» que és molt 
més un «sí» al Projectista —Déu— que 
no pas un «sí» a un projecte concret 
que de fet l’àngel Gabriel no li explica.

 Mn. José Luis Arín

COMENTARI

Preparant 
el Nadal amb 

Maria de Natzaret

Anunciació d’Efrén Ordóñez. Oli sobre tela, 
1985 (Mèxic)


