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PROP DE VOSALTRES

Celebrem el Nadal
Benvolguts diocesans:

Q

uan arriben aquestes dates vull fugir de la temptació d’enviar rutinàriament una felicitació escrita a
familiars i amics. O desitjar la
felicitat aliena i pròpia amb
unes paraules que sonen a buides i poc compromeses. O també utilitzar el comentari setmanal per glossar aquesta festa
tan entranyable i familiar perquè toca fer-ho així. Per contra,
tots busquem l’autenticitat en
les paraules i en els gestos.
Que allò que diem surti del més
profund del cor i tingui un sentit veraç en els nostres desitjos cap al proïsme.
Els cristians celebrem el naixement de Jesús la qual cosa
ha donat felicitat a tota la humanitat. Compartim amb tots l’anunci dels àngels
als pastors quan assenyalaven el lloc de l’esdeveniment més impressionant que ha viscut la humanitat. Al mateix temps anunciem als que ens envolten i a tot el món que Déu es fa home i acompanya les
alegries i tristeses dels altres éssers humans per
sempre.
L’anunci compartit i celebrat es presenta en els
evangelis amb una potent expressió d’alegria. El
Fill de Déu neix en un pessebre a la ciutat de Betlem perquè els seus pares no troben lloc a les posades on acudeixen. Experimenten la soledat,
la indefensió i la debilitat davant un fet fonamental
que marca el futur de tota família. La lectura dels
evangelis ens commou intensament i, situant-nos

en la mentalitat de Maria i Josep, comprenem la
sensació de desemparament viscut. I no va ser
així. Tots dos tenien plena confiança en el Déu
de les promeses i que la seva paraula gran i potent es manifestaria amb claredat en la petitesa
d’un nadó. «Des d’ara em diran benaurada totes
les generacions, perquè el Totpoderós obra en mi:
el seu nom és sant» aquestes paraules de Maria expressen la proximitat de Déu que habita al
cel amb el Fill que anava a néixer a la terra que
ells ocupaven.
És un relat d’una gran bellesa i que atreu contínuament a infinitat de lectors. Pintors i poetes
ho han reflectit en els seus quadres i en els seus
versos al llarg dels segles. Han posat tota la seva

energia a transmetre l’esdeveniment del Nadal del Salvador
perquè el món cregui i modifiqui els seus comportaments
buscant unes relacions humanes més fraternes, unes bases
més sòlides per a la pau i unes
situacions en què regni sempre
la justícia per a tothom. I tot
això és motiu perquè ens felicitem els uns als altres. Així ho
diuen les paraules de Zacaries
a l’evangeli de sant Lluc quan
agraeix al Senyor el miraculós
naixement de Joan: «Per l’amor
entranyable del nostre Déu, ens
visitarà un sol que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la
fosca i en ombra de mort, i guiar
els nostres passos per camins
de la pau.»
Per descomptat que hi ha
motiu en aquestes dates per
parlar i viure l’alegria. Per mostrar i desitjar felicitat a tothom. I ho fem utilitzant un paper o uns missatges a través de les noves tecnologies. Posant
tot l’afecte cap a les persones estimades. Fugint de
la rutina o d’un costum generalitzat.
En el meu cas, un any més, he escrit una felicitació als amics des del cor. He repetit paraules
que porten el significat més entranyable per a tothom: QUE EL NAIXEMENT DE JESUCRIST US OMPLI DE BENEDICCIONS I US CONCEDEIXI LA MÀXIMA FELICITAT.
Amb la meva benedicció i afecte.

NOTÍCIES

Tornen els Cercles del Silenci
a Plaça Paeria va acollir, el dimecres 20 de novembre, el primer Cercle de Silenci del curs,
en aquesta ocasió impulsat pel MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans). Enmig de la Plaça Paeria s’hi van col·locar espelmes
en forma de cercle i al centre unes panyoletes de diversos centres d’esplai del MCECC. A continuació,
es va fer la lectura d’un manifest.
El Cercle de Silenci és una iniciativa de la CoDiAR
(Comissió Diocesana d’Acollida als Refugiats). Vo-

L

len ser un gest pacífic permanent de denúncia davant la vulneració creixent de drets de les persones immigrants, i per ajudar a prendre consciència sobre les situacions d’extrema injustícia que
molts immigrants sofreixen al món, a Europa i també a Espanya.
Lleida acollirà noves edicions del Cercle del Silenci el dies 15 de gener, 19 de febrer i 18 de
març per recordar a les persones refugiades i migrants.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS

Celebramos
la Navidad
Queridos diocesanos:
uando llegan estas fechas quiero huir de la
tentación de enviar rutinariamente una felicitación escrita a familiares y amigos. O desear la felicidad ajena y propia con unas palabras
que suenan a huecas y poco comprometidas. O también utilizar el comentario semanal para glosar esta
fiesta tan entrañable y familiar porque toca hacerlo así. Por el contrario, todos buscamos la autenticidad en las palabras y en los gestos. Que aquello
que decimos salga de lo más profundo del corazón
y tenga un sentido veraz en nuestros deseos hacia
el prójimo.
Los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús
que ha dado felicidad a toda la humanidad. Compartimos con todos el anuncio de los ángeles a los pastores cuando señalaban el lugar del acontecimiento más impresionante que ha vivido la humanidad.
Al mismo tiempo anunciamos a los que nos rodean
y al mundo entero que Dios se hace hombre y acompaña las alegrías y tristezas de los demás seres humanos para siempre.
El anuncio compartido y celebrado se presenta
en los evangelios con una potente expresión de alegría. El Hijo de Dios nace en un pesebre en la ciudad
de Belén porque sus padres no encuentran lugar
en las posadas donde llaman. Experimentan la soledad, la indefensión y la debilidad ante un acontecimiento fundamental que marca el futuro de toda
familia. La lectura de los evangelios nos conmueve intensamente y, situándonos en la mentalidad
de María y José, comprendemos la sensación de
desamparo vivido. Y no fue así. Ambos tenían plena confianza en el Dios de las promesas y que su
palabra grande y potente se manifestaría con claridad en la pequeñez de un bebé. «Desde ahora me
felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es
santo» estas palabras de María expresan la cercanía de Dios que habita en el cielo con el Hijo que
iba a nacer en la tierra que ellos ocupaban.
Es un relato de una gran belleza y que atrae continuamente a infinidad de lectores. Pintores y poetas lo han reflejado en sus cuadros y en sus versos
a lo largo de los siglos. Han puesto toda su energía
en transmitir el acontecimiento de la Navidad del
Salvador para que el mundo crea y modifique sus
comportamientos buscando unas relaciones humanas más fraternas, unas bases más sólidas para
la paz y unas situaciones en las que reine siempre la
justicia para todos. Y todo ello es motivo para que
nos felicitemos unos a otros. Así lo dicen las palabras
de Zacarías en el evangelio de san Lucas cuando
agradece al Señor el milagroso nacimiento de Juan:
«Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos
visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los
que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para
guiar nuestros pasos por el camino de la paz.»
Por supuesto que hay motivo en estas fechas para hablar y vivir la alegría. Para mostrar y desear felicidad a todos. Y lo hacemos utilizando un papel o
unos mensajes a través de las nuevas tecnologías.
Poniendo todo el cariño hacia las personas queridas.
Huyendo de la rutina o de una costumbre generalizada.
En mi caso, un año más, he escrito una felicitación
a los amigos desde el corazón. He repetido palabras
que encierran el significado más entrañable para todos: QUE EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO OS COLME
DE BENDICIONES Y OS CONCEDA LA MÁXIMA FELICIDAD.
Con mi bendición y afecto.

C

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

La xarxa interdiocesana de
Comerç Just es reuneix a Madrid
adrid va acollir el mes passat la reunió
anual de la xarxa interdiocesana de Comerç Just de Càritas Espanyola amb participació de persones de la nostra diòcesi. Van estar presents 16 Càritas diocesanes que tenen un
projecte de Comerç Just, com un medi per millorar
les condicions de vida de les persones des del treball en el lloc que cadascú viu. A la reunió es va reflexionar sobre les diferents maneres de portar a
terme els projectes de Comerç Just en cada una
de les diòcesis representades i les dificultats que
ens anem trobant en el dia a dia. Entre altres iniciatives, les Càritas diocesanes van explicar les activitats que es porten a terme a universitats, a instituts
i a escoles, així com l’experiència dels mercats en les
mateixes parròquies. Després vam tenir una ponència amb el títol «Reptes i desafiaments del Comerç Just» impartida per Marta Lozano Sabroso, directora de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Comerç Just. Lozano ens va fer un repàs de
la situació del comerç internacional per veure el
context en què estem vivim i després va parlar dels

M

reptes del Comerç Just. També va destacar que el
Comerç Just no és una finalitat en si mateix, sinó
una manera d’estar en el món i una manera de fer
activisme pel canvi de l’economia. Vam repassar
els reptes que tenim des de Càritas i com el Comerç
Just pot ajudar a la cooperació fraterna i com aquesta acció de Càritas pot ajudar a les persones que
viuen en països empobrits.
Equip de Comerç Just
de Càritas diocesana de Lleida

Nou oratori per als més petits
a la parròquia del Pilar

L

a Unitat Pastoral Agermanada del Pilar i Santa
Maria Magdalena ha estrenat recentment un
nou oratori per als més petits. A la nostra UPA
Pilar-Magdalena, volem renovar-nos per esdevenir
«parròquies en sortida», tal com ens ho demana el
papa Francesc. En sortida cap a les persones que
no coneixen Jesucrist o que la seva fe s’ha afeblit.
Aquesta renovació que estem preparant sense pressa però sense pausa, passa entre altres coses per

adequar espais a noves necessitats pastorals. En
aquesta línia, el curs passat vam preparar l’espai
per a famílies, al fons de l’església del Pilar, per a
què aquestes puguin seguir la missa amb els seus
fills més petits, amb tranquil·litat. Ara hem transformat un dels locals d’aquesta mateixa església, en
un oratori. En ell hem començat a tenir estones de
pregària amb els infants de catequesi i també amb
les seves mares.

Nomenaments

M

ons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments de membres
del Consell diocesà per a Assumptes Econòmics:
• Sra. Julia Chesa Pascual, nomenada membre del Consell diocesà per a Assumptes Econòmics del
Bisbat de Lleida, amb data 20.05.19.
• Sr. Xavier Barrull Melcior, nomenat membre del Consell diocesà per a Assumptes Econòmics
del Bisbat de Lleida, amb data 20.05.19.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Jonàs és
obstinat amb les seves
creences de fe i el Senyor
és obstinat en la seva misericòrdia. Perquè el Senyor sempre
vol guarir, vol salvar, no condemnar»
(9 d’octubre).
@Pontifex: «Demanem al Senyor que
ens ensenyi a no combatre les persones, sinó el mal que les inspira, a no
anar contra els altres, sinó a voler-los
conèixer» (10 d’octubre).

@Pontifex: «Que l’Esperit Sant,
artífex de fraternitat, ens doni
la gràcia de caminar junts per
experimentar noves formes de
compartir i de missió» (10 d’octubre).
@Pontifex: «El Senyor
sempre ens recorda
com de valuosos som
als seus ulls i ens
confia una missió»
(11 d’octubre).
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Centenars de lleidatans veneren
les relíquies de santa Bernadette

REFLEXIONS
U N M A R D’E M O C I O N S

La confiança,
la fe en
l’altre (i III)
onfiar és apostar, però l’experiència de la vida ajuda
a discernir, a separar qui
mereix ser objecte de confiança i
qui no. Contra el cínic, cal vindicar
la virtut de la confiança. Contra
l’ingenu, cal mostrar que la confiança madura amb el pas dels
anys.
Confiar és exposar, posar cap
a fora el que portem a dins. Exposar és exposar-se, esdevenir vulnerable a la mirada aliena. En expressar el que sento i penso, el
que em fa patir i em dol, faig un
acte de confiança. Confio que el
receptor sabrà guardar silenci i
que no revelarà allò que li he dit.
La confiança és assumir un risc,
el risc de dir-se sense embuts.
A través de la comunicació del
que és íntim es pretén alleugerar
un pes, encara que només sigui,
metafòricament. La confiança és
aquesta font d’alliberament. En
descarregar el turment interior,
camino més àgil, més distès, tinc
la sensació que m’he tret un pes
de sobre, però, a la vegada, experimento una altra por: la de ser bescantat. El vertader antídot a aquesta por és la confiança.

C
C

entenars de lleidatans van assistir, entre el 25 i
el 27 de novembre, a les diferents activitats organitzades per l’Hospitalitat de Lourdes per acollir
i venerar les relíquies de santa Bernadette. L’acte més
multitudinari va ser el rosari de torxes i la missa presidida pel bisbe Salvador a la catedral el primer dia de la
seva arribada.
Les relíquies també van ser presents al Monestir de
les Carmelites de la Caparrella, a l’Arnau de Vilanova i a
la residència dels Ancians Desemparats d’Aitona. El president de l’Hospitalitat a Lleida, Ramon Reig, ha donat les
gràcies a totes les persones que han fet possible que les relíquies fossin acollides a la nostra diòcesi, sobretot als
voluntaris i també als membres de l’Adoració Nocturna.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

AGENDA
◗ Diumenge, 22 de desembre. A les
12 h, a la Catedral, Missa presidida pel bisbe Salvador.
◗ Dimarts, 24 de desembre. A les
24 h, Missa del Gall a la Catedral
presidida pel Bisbe Salvador.
◗ Dimecres, 25 de desembre, Nadal.
A les 12 h, Eucaristia presidida pel
Sr. Bisbe a la Catedral.
◗ Dissabte, 28 de desembre:
—A les 11 h, al Museu de Lleida, visita guiada a càrrec d’Esther Balasch, conservadora del Museu.
Visita gratuïta per als socis de l’Associació Ilerdenca de Pessebristes.
—A les 18 h, a la Capella del Peu del
Romeu, Pessebre Vivent a càrrec d’alumnes de l’Escola FEDAC
Lleida.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
23. Dilluns, IV d’Advent (lit. hores: 4a setm.) [Ml 3,1-4;4,5-6 /
Sl 24 / Lc 1,57-66]. Sant Joan de
Ketty (1390-1473), prev. de Cracòvia; sant Sèrvul el Paralític.
24. Dimarts [2S 7,1-5.8b-12.
14a.16 / Sl 88 / Lc 1,67-69]. Sant
Delfí, bisbe; santa Adela, abadessa; santa Irmina, verge princesa.
25. Dimecres, Nadal del Senyor:
Nit: Is 9,2-4.6-7 / Sl 95 / Tt 2,1114 / 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 / Jn 1,
1-18 (o bé, més breu: 1,1-5.9-

14. Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, a Betlem de Judea. També:
Mare de Déu de Betlem o del Pessebre; santa Anastàsia, màrtir
(s. IV); santa Eugènia, verge i màrtir.
26. Dijous [Fets 6,8-10;7,5460 / Sl 30 / Mt 10,17-22]. Sant
Esteve, diaca i protomàrtir (35)
a Jerusalem; sant Dionís, papa
(259-268) i mr.; sant Zòsim, papa (grec, 417-418).
27. Divendres [1Jo 1,1-4 / Sl
96 / Jo 20,2-8]. Sant Joan, apòstol
i evangelista, fill de Zebedeu, vi-

dent de Patmos, venerat a Efes
(†100); sant Teodor, monjo; santa
Nicaret, vg.; santa Fabiola.
28. Dissabte [1Jo 1,5-2,2 / Sl
123 / Mt 2,13-18]. Sants Innocents, mrs. a Betlem i rodalia; santa Dòmina, vg. i mr.
29. Diumenge vinent, la Sagrada Família, Jesús Maria i Josep (litúrgia de les hores: 1a setmana)
[Sir 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Col 3,
12-21 / Mt 2,13-15.19-23]. Sant
Tomàs Becket (1118-1170), bisbe
de Canterbury i màrtir; sant David.
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Diumenge IV d’Advent (A)
◗ Lectura del libro de Isaías (Is 7,10-14)

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: «Demana
al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall
com vulguis, a les profunditats del país dels morts,
o tan amunt com vulguis, dalt al cel.» Acaz respongué: «No en vull demanar cap; no vull temptar el
Senyor.» Llavors digué Isaïes: «Escolteu, doncs, casa de David: No en teniu prou de fer-vos pesats als
homes que fins us feu pesats al meu Déu? Per això
el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.»

En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías:
«Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los
hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el
Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Enmanuel».

◗ Salm responsorial (23)

◗ Salmo responsorial (23)

R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.

R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou, / el món
i tots els qui l’habiten. / Li ha posat els fonaments
dins els mars, / i les bases, a les fonts dels rius. R.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y
todos sus habitantes: / él la fundó sobre los mares, / él la afianzó sobre los ríos. R.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? / Qui pot estar-se al recinte sagrat? / El qui té el cor sincer i les
mans sense culpa, / que no confia en els déus falsos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor? /¿Quién
puede estar en el recinto sacro? / El hombre de manos inocentes y puro corazón, / que no confía en los
ídolos. R.

Rebrà benediccions del Senyor, / rebrà els favors
del Déu que salva. / Aquests són els qui venen a
buscar-vos, Senyor, / per veure-us de cara, Déu de
Jacob. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, / le hará justicia el Dios de salvación. / Esta es la generación
que busca al Señor, / Que busca tu rostro, Dios de
Jacob. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Roma (Rm 1,1-7)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 1,1-7)

Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la bona nova de Déu, que ell ja havia promès pels seus profetes en les escriptures
santes. Aquesta bona nova es refereix al seu Fill
Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge
humà, nasqué de David, però per l’esperit que santifica va ser constituït Fill poderós de Déu des que
va ressuscitar d’entre els morts. Per ell he rebut el
do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent
de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe.
Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha
cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li consagrats, us desitjo la gràcia i la pau
de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, el Senyor.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol,
escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se
refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David
según la carne, constituido Hijo de Dios en poder
según el Espíritu de santidad por la resurrección de
entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. Por
él hemos recibido la gracia del apostolado, para
suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo.
A todos los que están en Roma, amados de Dios,
llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 1,18-24)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 1,18-24)

Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans
de viure junts es trobà que esperava un fill per obra
de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un
home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un
àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David,
no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a
esposa. És cert que ella ha concebut per obra de
l’Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el
nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu
poble.»
Tot això va succeir perquè es complís el que el
Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge tindrà
un fill, i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-ésamb-nosaltres. Josep es despertà i, complint el que
l’àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa
com a esposa.

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba
un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió
repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas
acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay
en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo
que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrán por nombre Enmanuel, que significa “Dioscon-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo
que le había mandado el ángel del Señor y acogió
a su mujer.

Déu és també
un home com
nosaltres

om a les portes de Nadal. Les lectures ja ens parlen del naixement de
Jesús. A l’evangeli veiem com l’àngel li diu a Josep: Josep, fill de David, no
tinguis por de prendre a casa teva Maria
com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant: ha de tenir
un fill i li has de posar el nom de Jesús,
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. És a dir, anuncia el naixement del Salvador de tot el món, el qui perdonarà tots
els pecats. Ha començat l’evangeli dient
que Maria, promesa amb Josep, abans de
viure junts, es trobà que esperava un fill
per obra de l’Esperit Sant. Josep en aquests
moments no sap massa quin paper pot tenir en aquesta família on la seva esposa
espera un fill per obra de l’Esperit Sant. Per
això es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. Però l’àngel li diu que no,
que la seva missió és la de posar el nom al
fill de Maria com a pare legal i així assegurar la descendència davídica de Jesús perquè Josep és fill de David i el Messies havia de ser descendent de David.
L’evangeli continua dient: Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: La verge tindrà
un fill, i li posaran Emmanuel que vol dir
Déu-és-amb-nosaltres. El fill de Maria, és
Déu realment present entre nosaltres.
D’aquesta manera es fa realitat el que
deia també Isaïes: La noia tindrà un fill i
li posarà Emmanuel. Aquest Emmanuel
no era una presència real de Déu, sinó que
simbolitzava la protecció de Déu enmig del
seu poble. Però ara sí, ara el fill de Maria
és realment el Déu fet home present entre nosaltres. I Pau també ens parla de la
Bona Nova de Déu que es refereix a Jesucrist, el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, però per l’esperit, va ser
constituït Fill poderós de Déu. Això és Nadal: El naixement d’un infant semblant a
tots els infants però que és Déu mateix fet
home com nosaltres i Salvador de tota la
humanitat. Sens dubte la millor bona notícia de tota la història del món!
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◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 7,10-14)

COMENTARI

