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PROP DE VOSALTRES

Preparant el Nadal
Benvolguts diocesans:
omencem aquest diumenge el temps de la
preparació del Nadal. És un període de quatre setmanes, que anomenem Advent, dedicat a mantenir i revitalitzar una bona disposició
personal i comunitària davant de la vinguda del
Nen-Déu que neix a la cova de Betlem, petita població jueva de l’actual regió de Palestina i que,
en aquells moments, estava sota dominació romana.
El naixement de Jesucrist és el fet més extraordinari que han vist els segles. S’han realitzat les
promeses que tenia el Pare Déu per a tota la humanitat i els éssers humans han descobert la nova i definitiva forma de relacionar-se amb Déu i
amb els seus semblants. Aquest esdeveniment
tan gran exigeix de tots els cristians una autèntica
i renovada preparació. Se centra en una conversió
interior de cadascú de nosaltres i en una revisió de
les actituds i activitats de les nostres pròpies comunitats a l’estil de les paraules i els fets del Messies. La preparació exterior ens ve donada, sense
que nosaltres intervinguem massa, pels llums, la
decoració nadalenca, els cants i el bullici alegre i desenfadat que es manifesta en els carrers i places dels
nostres pobles i ciutats.
La meva reflexió se centra en la proposta que
resideix en l’interior de cada persona. És invisible i
aparentment poc pretenciós però la seva conscient
aplicació té unes conseqüències impressionants
per transformar i millorar tot el nostre exterior. Estic parlant del Déu que ha introduït en el nostre cor
la capacitat de remoure i aprofundir en el seu amor
amb la Veritat revelada en la persona de Crist des
del seu naixement fins a la seva mort i resurrecció.
Si confiem en Ell sabrem viure sempre amb l’esperança d’estimar als altres sense cap tipus de
límit ni fronteres, defensarem sempre la dignitat
de les persones i tractarem de que tots posseei-
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xin unes mínimes condicions de vida en llibertat,
justícia i pau.
El canvi que ens ofereix el Naixement de Jesús
acompanya sempre el nostre propi esdevenir. És
un esdeveniment que projecta la dimensió amorosa de Déu sobre nosaltres i pretén que desterrem els egoismes, els interessos o les conveniències de cadascú. I això costa, no s’accepta amb
facilitat. El pas de la maldat, de la indiferència, de
l’exclusió a la bondat, a la proximitat i a la solidaritat requereix valentia i decisió sincera per part
de cadascú; requereix a més a més acceptar el repte que ens proposa el Senyor. I això necessita una
preparació.
A l’Advent ens preparem per a aquesta conversió interior amb els condicionants que cada cert
temps ens imposa la realitat. Segurament aquest
any en el qual sentim parlar tant de diàleg, de trobada i de reconciliació seria bo que ens preguntéssim quines condicions posa Déu per parlar amb la

humanitat, quines exigències manifesta per trobarse amb els altres, quin camí marca per a l’abraçada amb aquells que no pensen o no senten de manera semblant que un mateix.
Durant aquests dies escoltarem els cristians
consells i advertències dels profetes per fer el bé
i denunciar la falsedat i el pecat. Contemplarem la
figura de Joan Baptista, que dona a conèixer la presència del Fill de Déu entre nosaltres i viu amb austeritat extrema. Observarem l’actitud de la Verge
Maria que es posa a disposició de servir absolutament perquè Déu realitzi el seu meravellós projecte de salvació universal. Escoltarem alguns passatges de la vida de Jesús que ens impulsaran al
seu seguiment. Tot això ens ajudarà a una bona preparació.
Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

El Bisbe regula la instal·lació de columbaris
l Bisbe de Lleida va signar, el passat 31 d’octubre, un decret que regula la instal·lació
de columbaris destinats a les cendres dels
difunts a la diòcesi de Lleida. Entre altres normes
i criteris, els columbaris no podran situar-se a
l’interior de cap lloc destinat al culte. Han d’estar
situats en locals annexos a les esglésies i a ser
possible tinguin un accés independent i obert als
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fidels, per tal que puguin visitar i pregar pels seus
difunts.
Aquests recintes no són llocs de culte i no s’hi celebrarà l’Eucaristia ni tampoc celebracions exequials
sense missa en ocasió de recent defunció o d’aniversari d’aquest o altres motius diversos.
La parròquia que vulgui tenir un columbari ha
de presentar una sol·licitud al Bisbat, la qual in-

clourà el projecte arquitectònic, el pressupost econòmic i les condicions que regulen el funcionament.
La documentació serà presentada a la Secretaria General del Bisbat i estudiada pels organismes competents de la Cúria diocesana, els quals
emetran un informe amb les observacions que estimin pertinents.
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Lliçó inaugural de l’IREL
sobre acompanyament

CERCA DE VOSOTROS

Preparando
la Navidad
Queridos diocesanos:
mpezamos este domingo el tiempo de la preparación de la Navidad. Es un período de cuatro
semanas, que llamamos Adviento, dedicado a
mantener y revitalizar una buena disposición personal y comunitaria ante la venida del Niño-Dios que
nace en la cueva de Belén, pequeña población judía
de la actual región de Palestina y que, en aquellos
momentos, estaba bajo dominación romana.
El nacimiento de Jesucristo es el hecho más extraordinario que han visto los siglos. Se han realizado
las promesas que tenía el Padre Dios para toda la
humanidad y los seres humanos han descubierto
la nueva y definitiva forma de relacionarse con Dios y
con sus semejantes. Este acontecimiento tan grande
exige de todos los cristianos una auténtica y renovada preparación. Se centra ésta en una conversión
interior de cada uno de nosotros y en una revisión
de las actitudes y actividades de nuestras propias
comunidades al estilo de las palabras y los hechos
del Mesías. La preparación exterior nos viene dada,
sin que nosotros intervengamos en demasía, por las
luces, los adornos, los cantos y el bullicio alegre y
desenfadado que se manifiesta en calles y plazas de
nuestros pueblos y ciudades.
Mi reflexión se centra en la propuesta que reside
en el interior de cada persona. Es invisible y aparentemente poco pretencioso pero su consciente aplicación tiene unas consecuencias impresionantes para
transformar y mejorar todo nuestro exterior. Estoy
hablando del Dios que ha introducido en nuestro corazón la capacidad de remover y profundizar en su
amor con la Verdad revelada en la persona de Cristo
desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección.
Si confiamos en Él sabremos vivir siempre con la esperanza de amar a los demás sin ningún tipo de límites
ni fronteras, defenderemos siempre la dignidad de las
personas y trataremos de que todos posean unas mínimas condiciones de vida en libertad, justicia y paz.
El cambio que nos ofrece el Nacimiento de Jesús
acompaña siempre nuestro propio devenir. Es un
acontecimiento que proyecta la dimensión amorosa
de Dios sobre nosotros y pretende que desterremos
los egoísmos, los intereses o las conveniencias de
cada uno. Y eso cuesta, no se acepta con facilidad.
El paso de la maldad, de la indiferencia, de la exclusión a la bondad, a la cercanía y a la solidaridad requiere valentía y decisión sincera por parte de cada
uno; requiere además aceptar el reto que nos propone el Señor. Y eso necesita una preparación.
En el Adviento nos preparamos para esa conversión interior con los condicionantes que cada cierto
tiempo nos impone la realidad. Seguramente este
año en el que oímos hablar tanto de diálogo, de encuentro y de reconciliación sería bueno que nos preguntáramos qué condiciones pone Dios para hablar
con la humanidad, qué exigencias manifiesta para encontrarse con los otros, qué camino marca para el
abrazo con aquellos que no piensan o no sienten de
modo similar que uno mismo.
Durante estos días escucharemos los cristianos
consejos y advertencias de los profetas para hacer el
bien y denunciar la falsedad y el pecado. Contemplaremos la figura de Juan Bautista, que da a conocer
la presencia del Hijo de Dios entre nosotros y vive con
austeridad extrema. Observaremos la actitud de la Virgen que se pone a disposición de servir absolutamente para que Dios realice su maravilloso proyecto de
salvación universal. Oiremos algunos pasajes de la
vida de Jesús que nos impulsarán a su seguimiento.
Todo ello nos ayudará a una buena preparación.
Con mi bendición y afecto.
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† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

a Lliçó inaugural del curs 2019/2020 de l’IREL,
a càrrec de Josep Maria Forné, va tenir lloc el
passat 7 de novembre a la Universitat de Lleida. Amb aquesta Lliçó es va iniciar el cicle de conferències organitzat per l’entitat i que aquest curs
versarà sobre la temàtica de l’acompanyament.
Forné va basar la seva exposició en una anàlisi del
tema des de l’antropologia humana. I va resumir les
claus de l’acompanyament. «L’important no és el
punt d’arribada sinó el punt de partida, i l’acompanyament ajuda a sortir», va dir. El ponent va destacar
que «l’acompanyament ha de buscar aconseguir persones resilients. Busca solucions, no instal·lar-se en
els problemes». L’acompanyament ni culpabilitza,
ni responsabilitza, i té dues eines: la paraula i l’exemple.
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Josep Maria Forné va acabar fent-se una pregunta: «Qui inspira el primer acompanyant?, la divinitat?».
I va cloure dient que «cal aprofitar i gaudir del bon
acompanyant com un do que ens dona la vida».
Després de la Lliçó inaugural es feu entrega dels
diplomes als animadors de comunitat, així com als
alumnes del Batxillerat i del Màster en Teologia Pastoral.

Mn. Ezquerra celebra
els seus 60 anys de sacerdoci

amiliars, amics, companys de curs, preveres
i feligresos de la Unitat Pastoral Mare de Déu
del Carme-Sant Joan, comunitat immigrant i
moltes altres persones, fins omplir l’església del Car-
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me, es van donar cita el dia 1 de novembre per acompanyar Mn. Joan Ramon Ezquerra en la seva acció de
gràcies a Déu pels seus 60 anys de sacerdoci. La
festa va començar amb la celebració de l’Eucaristia, presidida pel bisbe Salvador i concelebrada per
Mn. Ezquerra i d’altres capellans. A l’acabar, Mn. Ezquerra va prendre la paraula per manifestar el seu
agraïment a Déu per la vocació al sacerdoci. Sense
voler fer un llistat detallat, emocionat, va mencionar
els seus familiars, els companys de curs, els feligresos de la parròquia, els nens de catequesi, etc., i va tenir un record especial per a Mn. Joan Mora.
Conxita López Torres

Conveni per començar les obres de la parròquia d’Almenar
l Bisbat de Lleida i l’INCASÒL (Institut Català del Sòl) van signar, el mes passat, l’acta d’inici de
les obres de restauració de l’església parroquial de Santa Maria d’Almenar. Estava previst
que les obres comencessin a finals de novembre. Aquesta signatura és la conseqüència del
conveni que el Bisbat de Lleida i l’INCASÒL van signar el 31 de gener de 2017. L’acte es va celebrar a la mateixa parròquia. El Bisbat de Lleida va estar representat pel seu rector, Francisco Ribas,
i l’arquitecte del Bisbat, Joan Agelet.
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TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Estem cridats a ser testimonis i
missatgers de la misericòrdia de Déu, a oferir
al món llum allà on hi ha tenebres,
esperança allà on regna la desesperació, salvació allà on abunda el pecat» (23 setembre).
@Pontifex: «Aprenguem a cridar les
persones pel seu nom, com el Senyor
fa amb nosaltres, i a renunciar als adjectius» (24 de setembre).

@Pontifex: «Demanem al Senyor
que, observant els màrtirs d’ahir i d’avui, puguem aprendre a
viure la fidelitat quotidiana de
l’Evangeli» (27 de setembre).
@Pontifex: «Quan entrem en
la “tebiesa espiritual”, esdevenim mig cristians,
sense substància. Per
contra el Senyor vol la
conversió, avui» (27
de setembre).
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REFLEXIONS
«El Pessebre és un referent de
la nostra cultura popular i religiosa» Celebrem el camí!

Visquem l’Advent!

ada vegada ens anem acostant més a Nadal. Per això hem volgut entrevistar a Jordi
Curcó, president de l’Associació Ilerdenca de
Pessebristes, perquè ens expliqui els actes que s’estan organitzant. En tots ells, ben segur, el Pessebre
n’és el protagonista.

C
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Quan parlem del Pessebre, de què estem parlant?
Parlem d’una representació artística i plàstica del
Naixement de Crist. Una original eina pedagògica
i bíblica, a més a més d’una forma visual, clara i
senzilla de mostrar el relat del naixement de Crist a
Betlem i, en definitiva, de mostrar i explicar el misteri de l’Encarnació del Fill de Déu. Algú l’ha definit
com un «sermó plàstic». El Pessebre és talment un
cant a la pau, a la solidaritat i a la vida, a més a
més d’un referent de la nostra cultura popular, tradicional i religiosa.
Quina és la missió de l’Agrupació?
La nostra entitat va néixer el 1962 amb el propòsit
de preservar, i alhora promocionar, les tradicions
populars i religioses de Lleida, molt especialment
el Pessebre, per Nadal, però també la Festa i Romeria dels Fanalets de Sant Jaume del 24 de juliol, una
tradició molt popular i estimada pels lleidatans. És
per aquest motiu que la seu de l’entitat la tenim a la
capella del Peu del Romeu, al carrer Major de Lleida.
L’Agrupació té 57 anys de vida però el Concurs de Pessebres arriba enguany a la 85 edició, com s’explica?
Es deu al fet que quan va néixer l’Agrupació, ho va
fer recollint la tasca pessebrista de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya, que abans de la Guerra Civil, encapçalats pel beat Francesc Castelló,
van introduir el pessebrisme a Lleida, muntant un
pessebre públic al vestíbul del Palau Episcopal, i organitzant el 1932 el primer Concurs de Pessebres,
que tindria continuïtat fins al 1936 quan esclatà la
Guerra Civil. En els primers anys de la postguerra,
els Joves de l’Acció Catòlica van reprendre les edicions dels Concursos de Pessebres, passant posteriorment el relleu a la nostra entitat, que va respectar les edicions dels concursos celebrats fins
aleshores i donant-los continuïtat.
Quins reptes té l’Agrupació?
En primer lloc ampliar la nostra base social, actualment formada per prop de 200 familiars. També la

AGENDA
◗ Diumenge, 1 de desembre. Primer

diumenge d’Advent:
—A les 12 h, Eucaristia a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe.
—A les 18 h, recés d’Advent a la Catedral, dirigit pel bisbe Salvador.
◗ Del 5 al 8 de desembre. Recés d’Ad-

vent a Poblet, organitzat per la Delegació de Pastoral de Joves. Més informació: Marta Huertos (tel. 696
794 049) o Marta Riera (tel. 659
987 548). Preu 80 E.
◗ Diumenge, 8 de desembre. A les

12 h, Eucaristia a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe.

omencem l’Advent, aquest temps que inicia
l’any litúrgic. Nadal és a prop. Preparem-nos
per celebrar i viure la vinguda de Jesús, l’Infant
de Betlem, el Salvador. Potser perquè s’acosta aquesta celebració, l’Advent és un temps amable, agradable de viure i de compartir. És agradable en l’àmbit
social. És agradable l’ambient festiu que es va generant mentre preparem les festes nadalenques amb
il·lusió. És ben cert que no tot és bo, però convé valorar aquesta alegria festiva que es genera mentre
grans i petits guarnim la casa i baixem les caixes de
l’altell per treure’n les figures i preparar el pessebre.
Quan els infants assagen nadales, aprenen dècimes
per recitar-les a la sobretaula del gran dia i obren finestres del calendari d’Advent. I també mentre preparem les felicitacions que farem arribar a familiars i
amics, per correu ordinari o electrònic...; i pensar en
els regals del dia de Reis, cercant el que farà feliç a
cadascú i procurant que en el regal es noti, per sobre
de tot, molt més la nostra estimació que el seu valor
econòmic. Compartir l’ambient festiu amb moltes persones, desitjant felicitat, amb sinceritat, intentant portar-la a aquells que n’estan més necessitats. Sense
oblidar els més pobres, participant en les campanyes
de recollida d’aliments. Temps per fer créixer en la fe
els nostres infants i joves.
L’Advent també és un temps especialment amable i agradable a nivell cristià. En el seu camí cap a
la festa de Nadal ens mostra amb força la tendresa
de Déu vers nosaltres, el camí que està disposat a
fer al costat nostre, l’esperança que ens ofereix convidant-nos a caminar pel camí del seu amor i a serne testimonis. Les paraules dels profetes ens parlen
del consol que Déu ens vol donar, de l’amor que vol
vessar sobre nosaltres i mitjançant les nostres vides.
I com aquestes promeses es fan realitat en un Infant que està a punt de néixer, un Infant que necessitarà dels braços de Maria i de Josep per obrir-se
camí per la vida, un Infant que gaudirà amb la visita
d’uns pastors pobres a qui ningú tenia en consideració... Un Infant que es farà gran i mostrarà el camí de
la benaurança a la humanitat.
Temps d’Advent. Preparar el camí del Senyor com
ho feu Joan Baptista, com ho han fet tants homes i
tantes dones de bona voluntat. «És aquell de qui diu
l’Escriptura: Jo envio davant teu el meu missatger
perquè et prepari el camí» (Mt 11,10). Celebrem el
camí!

promoció del pessebrisme entre els més petits i
joves, que són el futur de l’entitat. Per això, enguany
s’ha programat per primera vegada un taller per ensenyar a construir pessebres i diorames. Cal obrir
nous camins perquè l’Agrupació es faci més present en la societat i l’Església de Lleida.
Quins actes heu previst per a aquest Cicle de Nadal?
Jo destacaria l’acte d’inici del Cicle el 21 de desembre, amb el Pregó de Nadal al Palau de la Paeria, i la presentació de la Nadala d’enguany; la XV
edició de les cantades «Cors de Nadal» a l’IEI i la
cloenda, el 12 de gener, a l’Auditori Enric Granados, amb el lliurament de Premis del Concurs de
Pessebres. Per altra banda, el Peu del Romeu obrirà les seves portes durant totes les festes nadalenques fins al dia de Reis, esdevenint un any més la
Casa dels Pessebres, amb l’exposició de més d’un
centenar de diorames i pessebres. Destaquen el
conjunt de diorames bíblics d’Emili Tordera i Martha
Pérez, que són una joia d’art popular al servei de
la fe. Us convidem a gaudir d’aquest patrimoni que
aplega el millor art pessebrista de casa nostra, alhora que us recomanem que entreu en la nostra
pàgina web pessebristeslleida.com, on podeu trobar tota la informació dels actes i exposicions d’aquest Cicle de Nadal.

Enric Puig Jofra, SJ

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
2. Dilluns, I d’Advent (lit. hores:
1a setm.) [Is 2,1-5 (o bé, com que
aquesta es va llegir ahir: Is 4,2-6) / Sl
121 / Mt 8,5-11]. Sant Silvà, bisbe;
santa Bibiana, vg. i mr. (s. IV); santa
Elisa, vg.; beata M. Àngela Astorch
(1592-1665), vg. caputxina, de Barcelona.
3. Dimarts [Is 11,1-10 / Sl 71 /
Lc 10,21-24]. Sant Francesc Xavier
(1506-1552), prev. jesuïta navarrès,
apòstol de l’Índia, patró de les missions i dels turistes; sant Cassià, mr.;
sant Sofonies, profeta (s. VII aC); santa Magina, mr.
4. Dimecres [Is 25,6-10a / Sl
22 / Mt 15,29-37]. Sant Joan Damas-

cè (s. VII-VIII), prev. de la Laura de
Sant Sabas i dr. de l’Església; santa
Bàrbara, vg. i mr. d’Orient, patrona del
ram dels carburants i dels artificiers, i
també dels miners, invocada contra
els llamps; santa Bernat, bisbe de Parma, card.; santa Ada, vg.
5. Dijous [Is 26,1-6 / Sl 117 /
Mt 7,21.24-27]. Sant Dalmau (o Dalmai), bisbe; sant Sabas (s. VI), abat
fundador de la Gran Laura, prop de Jerusalem; sant Guerau de Braga, bisbe; santa Crispina, vg.
6. Divendres [Is 29,17-24 / Sl
26 / Mt 9,27-31]. Sant Nicolau (s. IV),
bisbe de Mira (Lícia), venerat a Bari (s.
X); sant Pere Pasqual, bisbe de Jaén i

mr. (mercedari); sant Fortià, innocent
mr. venerat a Torelló; santa Asel·la, vg.
7. Dissabte [Is 30,19-21.2326 / Sl 146 / Mt 9,35-10,1.6-8].
Sant Ambrós o Ambrosi (†397), bisbe de Milà i dr. de l’Església; sant
Eutiquià, papa (275-283) i mr.; santa Fara, abadessa.
8. Diumenge vinent, (lit. hores:
de la Solemnitat / 2a setm.) [Gn 3,915.20 / Sl 97 / Rm 15,4-9 (del dg.
II d’Advent) / Lc 1,26-38]. Immaculada Concepció de la Benaurada Verge
Maria, anomenada també la Puríssima. Sant Eucari, bisbe; sant Romaric,
abat; santa Ester, reina bíblica (llibre
del s. II aC).
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Diumenge I d’Advent (A)
◗ Lectura del libro de Isaías (Is 2,1-5)

Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà
i Jerusalem. Als darrers temps s’alçarà ferma la
muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions
hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu,
pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu
de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes; perquè de Sió en surt l’ensenyament, de Jerusalem, l’oracle del Senyor.» Ell
posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els
pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs
de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai més a
fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la
llum del Senyor.

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de
Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte
de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas,
más elevado que las colinas. Hacia él confluirán
todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus
caminos y marcharemos por sus sendas; porque
de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de
pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada
pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la
guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz
del Señor.

◗ Salm responsorial (121)

◗ Salmo responsorial (121)

R. Quina alegria quan em van dir: «Anem a la casa
del Senyor.»

R. Vamos alegres a la casa del Señor.

Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa
del Senyor.» / Ja han arribat els nostres peus al
teu llindar, Jerusalem. R.
És allà que pugen les tribus, les tribus del Senyor. /
A complir l’aliança d’Israel, / a lloar el nom del Senyor. / Allí hi ha els tribunals de justícia, / els tribunals del palau de David. R.
Augureu la pau a Jerusalem: / Que visquin segurs
els qui t’estimen, / que sigui inviolable la pau dels
teus murs, / la quietud dels teus merlets. R.
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: /
«Que hi hagi pau dintre teu.» / Per la casa del Senyor, el nostre Déu, / et desitjo la felicitat. R.

¡Qué alegría cuando me dijeron: / «Vamos a la casa del Señor»! / Ya están pisando nuestros pies /
tus umbrales, Jerusalén. R.
Allá suben las tribus, / las tribus del Señor, / según
la costumbre de Israel, / a celebrar el nombre del
Señor; / en ella están los tribunales de justicia, /
en el palacio de David. R.
Desead la paz a Jerusalén: / «Vivan seguros los que
te aman, / haya paz dentro de tus muros, / seguridad en tus palacios». R.
Por mis hermanos y compañeros, / voy a decir: «La
paz contigo». / Por la casa del Señor, nuestro Dios, /
te deseo todo bien. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Roma (Rm 13,11-14a)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 13,11-14a)

Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos. Avui
tenim la salvació més a prop nostre que quan vam
abraçar la fe. S’acaba la nit i el dia s’acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos dignament com a ple dia. Fora l’abús
de menjar i beure, fora els plaers i les impureses,
fora les renyines i les enveges. Que el vostre vestit
sigui Jesucrist, el Senyor.

Hermanos: Comportaos reconociendo el momento
en que vivís, pues ya es hora de despertaros del
sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La
noche está avanzada, el día está cerca: dejemos,
pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las
armas de la luz. Andemos como en pleno día, con
dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada
de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias.
Revestíos más bien del Señor Jesucristo.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 24,37-44)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 24,37-44)

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
«Quan vindrà el Fill de l’home passarà com en temps
de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan
els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots. Igual
passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, potser
l’un fóra pres i l’altre deixat; si hi hagués dues dones molent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin
dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si
el cap de casa hagués previst l’hora de la nit que el
lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès
que li entressin a casa. Estigueu a punt també
vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys
pensada.»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo
de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía
y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en
el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán
en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán
y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no
sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended
que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que
abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad, también vosotros preparados, porque a la hora que
menos penséis viene el Hijo del hombre».

«Siguem conscients
del moment
que vivim»

omencem aquest diumenge un nou
mes però també un nou any litúrgic, amb el primer diumenge d’Advent. El nostre mestre enguany serà l’evangelista Mateu. Ens preparem per a un nou
naixement de Jesús; per això les paraules
de l’evangeli ens conviden a la vigilància:
Estigueu a punt vosaltres, que el Fill de
l’home vindrà a l’hora menys pensada. Començar un nou any, preparar-nos per al
naixement del Senyor és una invitació a
renovar el nostre compromís cristià i això
demana vetllar, estar atents a aquesta nova vinguda del Senyor, sabent que cada
any és diferent, cada any és una nova ocasió de fidelitat al camí de Jesús. Per això
recorda l’evangeli: Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i
casant-se, fins que Noè hagué entrat en
l’arca. No s’havien adonat de res quan els
sorprengué el diluvi. Que no es pugui dir
de nosaltres que no ens hem assabentat de
res i que deixem passar aquest nou any,
aquest Advent sense adonar-nos de la presència de Crist en la nostra vida.
I Isaïes ens presenta un programa extraordinari i sempre actual: Ell posarà pau
entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases
i falçs de les seves llances. Cap nació no
empunyarà l’espasa contra una altra ni
s’entrenaran mai més a fer la guerra. Ja sabem que l’Advent és preparació per al naixement de Crist, el príncep de la pau. La
millor forma de preparar-nos-hi és treballar per la pau, convertir totes les armes
(també les armes de la paraula) en instruments de pau.
I Pau concreta: Siguem conscients del
moment que vivim. Prou de dormir. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca,
Comportem-nos com a ple dia. Fora l’abús de menjar i beure, fora els plaers i les
impureses, fora les renyines i les enveges.
Què hem de fer?: Treballar per la pau, sobrietat en la nostra vida, fora tota mena d’abusos: ser homes i dones nous.
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◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 2,1-5)

COMENTARI

