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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Nova aplicació per al mòbil per resar 
la Litúrgia de les Hores

ho estarà properament en l’App 
Store d’Apple. És la primera app 
oficial en espanyol per resar la Li-
túrgia de les Hores.

L’usuari pot unir-se a l’oració 
de l’Església en el moment del 
dia en què es trobi, o accedir a les 
altres hores del dia o d’altres 
dies de l’any litúrgic, mitjançant 
un calendari. Aquest nou recurs 
inclou també els textos propis 

per a cada dia del Missal Romà 
i del Leccionari de la Missa, així 
com el Martirologi Romà, per po-
der commemorar diàriament els 
màrtirs i sants.

Per poder-la descarregar es re-
gistrarà el nom i el correu electrò-
nic per poder informar a la perso-
na interessada de les novetats i 
actualitzacions d’aquest nou ser-
vei de la CEE.

Nadal 2020
Benvolguts diocesans:

En el comentari sobre Nadal que us faig 
arribar cada any des d’aquestes pà-
gines, vull fixar-me avui en la xifra de 

2020, encara que, per descomptat, té més 
importància la primera paraula, NADAL, 
perquè engloba una realitat fonamental 
de la vida cristiana, una actitud pràctica-
ment universal i uns records que ens com-
mouen i ens acosten a la nostàlgia, a l’ale-
gria i a l’esperança.

Ha estat un any complicat per a tothom 
a causa de la pandèmia de la Covid-19. 
Els seus efectes han possibilitat un canvi 
en els mètodes de treball, en els costums, 
en les diversions i en l’oci; fins i tot s’han 
vist alterades les nostres celebracions. També ha 
omplert el cor de molta gent de sentiments de do-
lor, de por, d’incertesa. Durant moltes setmanes 
s’ha respirat als nostres carrers i places una enor-
me tristesa i hem escoltat moltes lamentacions 
de grups de professionals que veien com es des-
plomaven els seus mitjans de subsistència. S’han 
paralitzat gran quantitat d’activitats culturals i es-
portives, o es mantenen amb una afluència nul·la 
o reduïda de públic. Hem repetit fins al cansament 
tota mena de dificultats i incomoditats en què ens 
hem sentit immersos.

Però, sobretot, els cristians, primer de tot, anun-
ciem, també en les circumstàncies d’enguany, el 
naixement de Jesucrist, el NADAL. El celebrem i 
el vivim. És la festa de Déu que es fa home i acom-
panya tota la humanitat en les seves vicissituds 

al llarg de la història. Ens acompanya donant-nos 
consol, fortalesa i esperança. I els éssers humans 
ho celebrem amb alegria, amb cants i llums als car-
rers i, alhora, amb reunions de familiars i d’amics 
a les cases.

Alguns s’obstinen a advertir-nos amb insistèn-
cia que hem de fer modificacions en els nostres 
costums i celebracions. I d’altres ens resistim a 
participar en aquesta dinàmica d’enfosquir, d’o cul-
tar o de privatitzar l’esdeveniment transcendental 
de la nostra vida i de la nostra fe. Podem adaptar 
alguns trets característics que ens acompanyen 
en aquest temps però que no són essencials per 
a l’esdeveniment que celebrem, com els horaris 
i els menjars, les nadales o els vestits, les repre-
sentacions dels pessebres vivents en places o els 
pessebres estàtics en els nostres domicilis… Pe-

rò l’essencial, que Déu neix, i l’anunci que 
fem els cristians d’aquest fet, no el canvia-
rem mai i el viurem, malgrat tot, plens d’a-
legria i d’esperança. La humanitat ha tingut 
moments de molta tragèdia i de molta fe-
licitat i els cristians, en qualsevol circums-
tància, hem predicat el Salvador que neix i 
ens acompanya.

Us convido en aquests dies de Nadal a 
fer una petita pausa en la vostra vida i con-
templar el Nen del vostre «pessebre». De-
maneu-li intercessió pels difunts d’aquesta 
pandèmia i per les seves famílies; pregueu 
pels malalts i els seus cuidadors, pels an-
cians i les residències; reseu per tots els 
qui viuen en la més absoluta solitud o es-
tan atrapats per la por; demaneu-li que 

augmenti la solidaritat entre nosaltres, que ens 
sentim pròxims als més vulnerables, que partici-
pem en totes aquelles activitats que reviuen la fe-
licitat dels altres. Així practicarem amb coherèn-
cia l’expressió «Bon Nadal».

Penseu uns segons en el vostre actual ritme de 
vida, no exagereu el consum d’allò que és superfi-
cial. Compartiu el que és vostre amb els altres, si-
gueu generosos amb les famílies sense recursos, 
o sumides en l’atur. Canvieu el món tal com el Nen 
ens demana. Busquem Déu per a trobar-nos amb el 
proïsme i acompanyar-lo en la seva història. La me-
va felicitació a tothom. 

Amb la meva benedicció i afecte,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

E l començament de l’Any 
Litúrgic ha suposat també 
que estigui disponible per 

a dispositius mòbils l’aplicació 
«Liturgia de las Horas» que la 
Conferència Episcopal ofereix per 
facilitar la pregària oficial de l’Es-
glésia. 
  L’aplicació, que és gratuïta, es 
pot descarregar de Google Play 
per a dispositius Android i també 
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Navidad 2020
Queridos diocesanos:

En el comentario sobre la Navidad que cada año 
os hago llegar desde estas páginas, quiero 
acentuar en el de ahora la cifra de 2020. Por 

supuesto tiene más importancia la primera palabra, 
NAVIDAD, porque encierra una realidad fundamental 
en la vida cristiana, una actitud prácticamente uni-
versal, y unos recuerdos que nos conmueven acercán-
donos a la nostalgia, a la alegría y a la esperanza.

Ha sido un año complicado para todo el mundo 
debido a la pandemia de la Covid-19. Sus efectos 
han posibilitado un cambio en los métodos de tra-
bajo, en las costumbres, en las diversiones y en el 
ocio; incluso nuestras celebraciones se han visto 
alteradas. También ha llenado el corazón de mucha 
gente de sentimientos de dolor, de miedo, de incer-
tidumbre. Durante varias semanas se ha respirado 
en nuestras calles y plazas una enorme tristeza y 
hemos escuchado muchos lamentos en grupos de 
profesionales que veían cómo sus medios de sub-
sistencia se desplomaban. Se han paralizado gran 
cantidad de actividades culturales y deportivas o se 
mantienen con afluencia nula o reducida de público. 
Hemos repetido hasta la saciedad toda suerte de 
dificultades e incomodidades en las que nos hemos 
sentido envueltos.

Ante todo ello los cristianos anunciamos, también 
en las circunstancias de este año, el nacimiento de 
Jesucristo, la NAVIDAD. La celebramos y la vivi mos. 
Es la fiesta de Dios que se hace hombre y acompa-
ña a toda la humanidad en sus vicisitudes a lo lar-
go de la historia. Nos acompaña dándonos consue-
lo, fortaleza y esperanza. Y los seres humanos lo 
celebramos con alegría, con cantos y luces en las 
calles y también con reuniones familiares y de ami-
gos en las casas.

Algunos se empeñan en advertirnos con insisten-
cia que debemos hacer modificaciones en nuestras 
costumbres y celebraciones. Y otros nos resistimos 
a participar en esa dinámica de oscurecer, de ocul-
tar o de privatizar el trascendental acontecimiento 
de nuestra vida y de nuestra fe. Podremos adaptar 
algunos rasgos característicos que nos acompañan 
en este tiempo pero que no son esenciales para el 
acontecimiento que celebramos. Por ejemplo los ho-
rarios y las comidas, los villancicos o los vestidos, 
las representaciones de los belenes vivientes en 
plazas o los estáticos en nuestros domicilios… Pe-
ro lo trascendental, que Dios nace, y el anuncio que 
hacemos los cristianos de este hecho no lo cambia-
remos nunca y lo viviremos, a pesar de todo, llenos 
de alegría y de esperanza. La humanidad ha tenido 
momentos de mucha tragedia y de mucha felicidad; 
los cristianos en cualquier circunstancia hemos pre-
dicado al Salvador que nace y nos acompaña.

Os invito en estos días de Navidad a detener un 
momento vuestra vida y a contemplar al Niño de vues-
tro «belén». Pedidle por los difuntos de esta pande-
mia y por sus familias; pedid por los enfermos y sus 
cuidadores, por los ancianos y las residencias; re-
zad por todos los que viven en la más absoluta sole-
dad o están atrapados por el miedo; pedidle que 
aumente la solidaridad entre nosotros, que nos sin-
tamos cercanos a los más vulnerables, que partici-
pemos en todas aquellas actividades que reviven 
la felicidad de los otros. Así practicaréis con cohe-
rencia la expresión «feliz Navidad».

Reflexionad unos segundos sobre vuestro ritmo ac-
tual de vida, no exageréis en el consumo de lo super-
ficial. Compartid lo vuestro con los demás, sed ge-
nerosos con las familias sin recursos, o sumidas en el 
paro laboral. Cambiad el mundo tal como el Niño nos 
pide, busquemos a Dios para encontrarnos con el 
prójimo y acompañarlo en su historia. Mi felicita ción 
a todos. 

Con mi bendición y afecto,

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Polseres solidàries per a 
la Ciutat de la Felicitat

En Xavi i l’Esperança són un matrimoni de la 
nostra diòcesi que ha viatjat per segona vega-
da a la Ciutat de la Felicitat, la llar per a nens 

en situació de desemparament a Guatemala gestio-
nada per la Congregació de Marta i Maria i en la qual 
hi està treballant com a missioner Mn. Víctor Espi-
nosa. Aquest matrimoni ha posat en marxa la ini-
ciativa «Polseres solidàries» que consisteix en fer 
polseres, rosaris i collars, i els diners que se n’ob-
tinguin es destinen en aquesta casa d’acollida per 
a nens tutelats pel govern de Guatemala. Es poden 
adquirir a la papereria Jossa del carrer Doctor Com-
belles, 46 (davant el Col·legi Episcopal) o bé a la De-
legació de Missions.

La situació que es viu en aquell país ja era pre-
cari abans de la pandèmia i ara encara s’ha agudit-

La nostra diòcesi compta amb 
un Servei de Catecumenat 
destinat a promoure Déu, 

Jesús i la fe cristiana a persones 
adultes. El bisbe Salvador ha es-
crit una carta als preveres i als 
responsables de la catequesi d’a-
dults de la diòcesi en la qual recor-
da el sentit del Servei Diocesà del 
Catecumenat i demana que les 
parròquies i la resta d’institucions 

La parròquia Claret de Lleida va posar en mar-
xa el passat 3 de desembre una Escola de 
Pregària que tindrà lloc als locals parro-

quials, situats al carrer Mossèn Pelegrí 8, cada 
dijous, de 20 a 20.45 h. Amb aquesta iniciativa la 
parròquia posa en pràctica un dels objectius del 
Pla Diocesà de Pastoral: «Impulsar i acompanyar 
espais i moments de pregària personal». És una 

activitat parroquial que està oberta a qualse vol 
persona que hi vulgui participar. El P. Josep M. 
Vilarrubias, claretià d’aquesta parròquia, serà 
qui coordinarà i acompanyarà el grup per tal d’i-
niciar-lo en diferents tipus de pregària, a través 
de la Paraula de Déu, el silenci, l’escolta, la me-
ditació...

Conxita López Torres

Escola de Pregària a la parròquia Claret

zat més la falta de recursos perquè aquests nens 
puguin tenir un present i un futur dignes. 

La Delegació de Missions ja fa mes de dos anys 
que col·labora estretament amb la congregació 
Marta i Maria, tot aportant voluntaris que vulguin co-
nèixer aquest projecte i també recaptant fons que 
es destinen íntegrament a les necessitats més im-
mediates per millorar el dia a dia de la Ciutat de la Fe-
licitat.

s’hi posin en contacte per realit-
zar un servei als adults que desit-
gen rebre el baptisme o iniciar el 
camí de la fe. Per la seva part, l’e -
quip del Catecumenat ha enviat a 
les parròquies la carta del Bisbe, 
així com un cartell elaborat per a 

l’ocasió. També ha creat un blog 
(http://sdcatecumenatlleida.
wordpress.com) que vol ser un 
instrument al servei de tots. El 
passat mes de febrer el bisbe Sal-
vador va nomenar Mn. Xavier Na-
varro, director del Servei Diocesà 
de Catecumenat. Us podeu posar 
en contacte amb aquest servei mit-
jançant sdcatecumenatlleida@
gmail.com.

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Quant de pa-
timent, quantes divisions, 
quantes guerres podrien 
evitar-se si el perdó i la mi-
sericòrdia fossin l’estil de 

la nostra vida!» (13 de setembre).

@Pontifex: «La revelació de l’amor de 
Déu per nosaltres sembla una bogeria. 
Cada vegada que mirem el Crucifix tro-
bem aquest amor. El Crucifix és el gran 
llibre de l’amor de Déu» (21 de setem-
bre).

@Pontifex: «Restaurar l’equilibri climàtic 
és summament important per al futur de 
la Terra. Per això, insto cada país a adop-
tar objectius nacionals més ambiciosos 
per reduir les emissions» (21 de setem-
bre).

@Pontifex: «La contemplació, que ens por-
ta a una actitud de tenir cura, no és mirar 
la natura des de l’exterior, com si no hi 
fóssim immersos. Al contrari, es fa des 
de dins, reconeixent-nos com a part 
de la Creació» (21 de setembre).

Nou impuls al Servei Diocesà 
de Catecumenat
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21.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[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 Temísto-
cles, mr.

22.  Dimarts [1Sa 1,24-28 / Sl: 1Sa 
2,1-8 / Lc 1,46-56]. Sant Zenó o Ze-
non, màrtir; santa Helena, verge claris -
sa; santa Francesca-Xaviera Cabrini, 

verge, fundadora, patrona dels emi-
grants.

23.  Dimecres [Ml 3,1-4;4,5-6 / 
Sl 24 / Lc 1,57-66]. Sant Joan de Ke-
ty (1390-1473), prev. a Cracòvia; sant 
Sèrvul el Paralític; sant Victòria, vg. i 
mr.

24.  Dijous [2Sa 7,1-5.8b-12.14a.
16 / Sl 88 / Lc 1,67-79]. Sant Delfí, 
bisbe; santa Adela, abadessa; santa 
Irmina, vg., princesa.

25.  Divendres [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 Judea. També: Mare de Déu de 
Betlem o del Pessebre; santa Anastà-
sia, mr. (s. IV); santa Eugènia, vg. i mr.

26.  Dissabte [Fets 6,8-10 / Sl 30 / 
Mt 10,17-22]. Sant Esteve, diaca i pro-

tomàrtir (35) a Jerusalem; sant Dionís, 
papa (259-268) i mr.; sant Zòsim, pa-
pa (grec, 417-418). 

27.  Diumenge vinent, Sagrada Fa-
mília: Jesús, Maria i Josep (lit. hores: 
1a setm.) [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 Joan, 
apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, 
vident de Patmos, venerat a Efes (†100); 
sant Teodor, monjo; santa Nicaret, vg.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Sobre la nova Llei d’Educació
Els bisbes espanyols reunits a la plenària de la Conferència Episcopal Espanyola 

van emetre aquesta nota amb motiu de l’aprovació, en primer terme, 
de la nova Llei d’Educació

L ’Educació té un significat singular i rellevant per a 
la vida i el futur de nens i joves, de les famílies i de 
la societat sencera. És l’àmbit on es contribueix a 

edificar l’avenir d’una nació i la seva salut democràtica. 
Per la gran inquietud que ha generat la formulació i la ma-
nera de tramitar-se la nova llei, ens sembla neces sa ri 
oferir ara algunes reflexions:

1. Abans de qualsevol consideració volem mostrar el 
nostre reconeixement a tots els docents que en aquest 
temps de pandèmia estan redoblant els seus esforços 
per a continuar educant i formant a les noves genera-
cions. És un treball silenciós, però ens consta que es 
realitza amb una dedicació personal i professional que 
permet mantenir la tasca escolar per sobre de tot.

2. Per això, lamentem en particular que s’hagi pro-
cedit a la tramitació d’aquesta llei, malgrat les difícils 
circumstàncies causades per la pandèmia i amb uns rit-
mes extremadament accelerats. Això ha impedit la par-
ticipació adequada de tota la comunitat educativa i dels 
diferents subjectes socials.

Considerem necessari insistir que el veritable subjecte 
de l’educació és la societat i, en primer lloc, les famílies. 
No seria acceptable que l’Estat pretengués apropiar- se 
d’aquest protagonisme de la família i de la societat —al 
servei de la qual està nomenat—, identificant el caràc-
ter públic de l’ensenyament amb la seva dimensió orga-
nitzativa de caràcter estatal. No sols el que és de titula-
ritat estatal és públic.

Amb el papa Francesc volem recordar la urgència d’un 
Pacte Educatiu Global, que el Govern ha aplaudit de ma-
nera informal, i que significa privilegiar el camí del dià-
leg, de l’escolta i de l’acord, de manera que les pròpies 
posicions ideològiques (totes elles «confessionals») no 
es converteixin en criteri d’exclusió. En paraules del pre-
sident de la CEE a l’inici d’aquesta A. Plenària: «Seria con-
venient que d’aquest pacte educatiu pogués concretar-se 
una llei sòlida que no sigui objecte de debat amb cada 
canvi de color polític en el Govern.» 

3. Després del camí recorregut durant la tramitació 
de la llei, veiem necessari demanar que aquesta ofereixi 
una major protecció del dret a l’educació i la llibertat d’en-
senyament, tal com s’expliciten a l’art. 27 de la Consti-
tució i en la seva interpretació jurisprudencial. Ens pre-
ocupa que aquesta llei introdueixi limitacions a aquests 
drets i llibertats i, en primer lloc, a l’exercici de la respon-
sabilitat dels pares en l’educació dels fills.

Comprenem i donem suport als esforços de les famí-
lies, plataformes i agents socials que en aquests dies 
s’han mobilitzat en la defensa d’aquests drets, i particu-
larment dels referits als alumnes amb necessitats espe-
cials.

4. En aquest mateix sentit afirmem, de nou, que la llei 
hauria de recollir la «demanda social» en totes les etapes 
del procés educatiu: llibertat de creació de centres esco-
lars, llibertat d’elecció de centre i proposta educativa, 
tracte en igualtat de condicions als diversos tipus de cen-
tre, per a això és necessària la gratuïtat de l’ensenya-
ment sense discriminacions.

5. Lamentem profundament tots els obstacles i traves 
que es volen imposar a l’acció de les institucions catòli-
ques concertades. No és el moment d’enfrontar entitats i 
institucions educatives, sinó de treballar conjuntament, en 
l’espai públic, per a oferir una educació adequada a tots 
els nens, adolescents i joves del nostre país.

6. En diàleg amb el Ministeri, la CEE ha recordat que 
no pot excloure’s de l’àmbit escolar l’educació de la di-
mensió moral i religiosa de la persona, perquè aquesta 
pugui créixer com a subjecte responsable i lliure, obert 
a la cerca de la veritat i compromès amb el bé comú, re-
bent per a això una formació integral. Per això, ha propo-
sat que l’ensenyament religiós escolar quedi integrat en 
una àrea de coneixement comú per a tots els alumnes, 
en una manera que no generi per a ningú greuges com-
pa ratius. I ha recordat que aquesta assignatura no ha 
de ser considerada aliena al procés educatiu, sinó que 
ha de ser comparable a altres assignatures fonamentals.

Lamentablement la proposta feta per la CEE no ha rebut 
resposta per part del Ministeri. De fet, el text legisla tiu apro-
vat suprimeix el valor acadèmic de l’avaluació de l’assig-
natura de Religió, i deixa als alumnes que no cursin aques-
ta assignatura sense una formació amb contingut escolar.

Volem recordar que no és acceptable la desqualificació 
d’aquesta assignatura o del treball dels seus professors 
com a adoctrinament. Al contrari, respecta el conjunt d’e -
xigències pròpies de la seva presència en l’àmbit escolar, 
relatives a la metodologia o a l’estatut del professorat. 
És triada amb bones raons per una majoria de famílies, 
i reconeguda en la seva contribució a l’educació integral 
de la persona i el seu compromís en la societat. De fet, és 
present en la majoria dels sistemes educatius europeus.

7. L’Església ha desenvolupat una gran tradició edu-
cativa, que ha estat i desitgem que continuï sent una ri-
quesa de la nostra societat. Més enllà del debat sobre 
una llei, és conscient de la necessitat de continuar defen-
sant la inclusió escolar i educativa de l’ensenyament reli-
giós escolar com a integrant de l’àmbit d’una necessària 
educació moral. I, com a Poble de Déu, en tots els seus 
membres, continuarà treballant per a fer possible el creixe-
ment, la llibertat i la pluralitat de la proposta educativa 
per a servir així al bé dels alumnes, les famílies i tota la 
societat.

 Madrid, 20 de novembre de 2020

REFLEXIONS

Millorar 
tecnològicament 

la condició 
humana? (II)

E ls progressos en psicofàrmacs 
i medicaments per millorar el to
muscular o esborrar selectiva -

ment alguns records, juntament amb 
l’anàlisi genètica prenatal o preim-
plantatòria i un altre tipus de teràpies 
que podrien emprar-se per millorar la 
qualitat de vida o per curar malalties 
representen, per als transhumanis-
tes, un conjunt d’arguments que no-
dreixen la seva utopia. 

No es tracta, doncs, d’emprar la tec-
nologia únicament per pal·liar dèfi-
cits, mancances o disfuncions de la 
naturalesa humana. L’objectiu és 
implementar-la en el cos, en l’estruc-
tura més íntima del sistema nerviós, 
per millorar les seves destreses, les 
seves habilitats i les seves capacitats, 
en definitiva, les potències inherents 
a la condició humana i, a més a més, 
crear-ne de noves que, fins aquest mo-
ment, són alienes a l’espècie huma-
na. 

En aquesta utopia es parteix de 
la confiança que els éssers humans 
tindrem l’oportunitat d’escollir el mi-
llor mode de conservació de la pròpia 
intel·ligència, mitjançant un disposi-
tiu bioorgànic o en un patró d’ones 
conscients o en robots perdurables 
o en una gran plataforma informàti  -
ca global que pugui preservar aquests 
pensaments en una gran xarxa de co-
neixement. 

Els teòrics del transhumanisme vin-
culen aquest moviment cultural, so-
cial i tecnològic en línia de continuació 
del projecte il·lustrat, com a continua-
ció de la modernitat progressista i 
de l’humanisme laic. Representa, al 
seu criteri, una anella més en la ca-
dena. 

Dr. Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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◗  Lectura del segundo libro de Samuel 
(2Sam 7,1-5.8b-11.16)

Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le 
hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrede-
dor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa 
de cedro, mientras el Arca de Dios habita en una tien-
da». Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea tu cora-
zón, pues el Señor está contigo». 
  Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: 
«Ve y habla 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 fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu 
lado por donde quieras 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 pa-
ra mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él 
sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malva-
dos, 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 descen-
dencia tuya después de ti. Al que salga de tus entra-
ñas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él 
será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán 
siempre firmes ante mí, tu trono durará para siem-
pre”».

◗  Salmo responsorial (88)

R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

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

Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evan-
gelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, confor-
me a la revelación del misterio mantenido en secreto 
durante siglos eternos y manifestado ahora median-
te las Escrituras proféticas, dado a conocer según dis-
posición del Dios eterno para que, 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 aquel tiempo, 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, entran-
do 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 encontra-
do gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será gran-
de, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Ja-
cob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo 
al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El 
ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá 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. Tam-
bién tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su ve-
jez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible». María contes-
tó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra». Y el ángel se retiró.

Diumenge IV d’Advent (B)

P robablement una de les es -
cenes més conegudes i més 
sorprenents de tot el Nou Tes-

tament és la que llegim a l’Evangeli 
d’avui. Estem ja a tocar de Nadal, 
del naixement del fill de Maria. Qui 
és aquest fill? L’àngel li diu clara-
ment: Tindràs un fill i li posaràs el 
nom de Jesús. Serà gran i l’anome -
naran Fill-de-l’Altíssim. El Senyor Déu 
li donarà el tron de David, el seu pa-
re, serà rei del poble d’Israel per 
sempre, i el seu regnat no tindrà fi. 
D’aquesta manera es realitza en el 
fill de Maria el que Déu va prometre 
al rei David: Et donaré per succes-
sor un descendent, sortit de les te-
ves entranyes i consolidaré el seu 
regne. Jo li seré pare, i ell serà per a 
mi un fill. En un primer moment es 
pensa en Salomó, fill de David i suc-
cessor en el tron. Però aviat es cons-
tata que la promesa es farà realitat 
i realitat plena en un altre fill, en el 
Fill-de-l’Altíssim que anuncia l’àn-
gel a Maria. Ara entenem les seves 
paraules: Li donarà el tron de Da-
vid, serà rei del poble d’Israel i el 
seu regnat no tindrà fi. Això només 
es realitza en Jesús. L’àngel l’ano-
mena després Fill de Déu. El fill de 
Maria, descendent de David (Maria 
està promesa amb un descendent 
de David) és Fill de Déu. Maria queda 
astorada: Com pot ser tot això? Tot 
serà obra de l’Esperit sant: L’Espe-
rit Sant vindrà sobre teu. Tot és obra 
de Déu: als humans ens seria im-
possible. Per això el seu fill es pot 
anomenar Jesús = Salvador (etimo-
lògicament «Déu ajuda»). Ara arriba 
la salvació plena a la humanitat en 
Jesús. Però Déu necessita la col·la-
boració de Maria. Ella, sabent que 
a Déu res no li és impossible ac-
cepta ser la mare de Déu: Soc l’escla-
va del Senyor, que es compleixin en 
mi les teves paraules. I es produeix 
el gran miracle: Déu es fa home en 
el si Maria. Pau celebra aquell que 
té el poder de confirmar-nos en la 
Bona Nova que és la proclamació 
del pla de Déu amagat en el silenci 
dels segles. Nadal és contemplar 
aquesta meravella de l’amor de Déu 
i dir sempre com Maria: Soc l’escla-
va del Senyor. Que es faci en mi la te-
va voluntat. 

Mn. Jaume Pedrós

«Soc l’esclava 
del Senyor: que es 
compleixin en mi 
les teves paraules»

COMENTARI

◗  Lectura del segon llibre de Samuel 
(2Sa 7,1-5.8b-11.16)

Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, des-
prés que el Senyor l’hagué deixat en pau de tots els 
enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: 
«Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre l’arca de 
Déu està en un envelat.» Natan digué al rei: «Ves, fes 
tot el que es proposi el teu cor; tens amb tu el Se-
nyor.» Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del 
Senyor: «Ves, 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 ove-
lles 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 anome-
nada com la dels més famosos de la terra. He des -
tinat 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 po-
ble. 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 en-
tranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré pare, i ell 
serà per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es 
per petuarà 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 procla-
mem 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’ú nic 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’àn-
gel 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’Espe-
rit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et co-
brirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que nai-
xerà l’anomenaran Fill de Déu. També la teva parenta, 
Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era 
tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu 
res no li és impossible.» Maria va respondre: «Soc l’es -
clava del Senyor: que es compleixin en mi les teves pa-
raules.» I l’àngel es va retirar.


