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PROP DE VOSALTRES

La Immaculada, mare de Jesús
Benvolguts diocesans:
vui l’Església ens proposa la contemplació
i la imitació de la Mare de Déu. Una vegada més arriba al cor de tots els cristians la
referència a la disponibilitat i al servei del designi de Déu demanant la col·laboració d’una jove
de Natzaret. Coneixem aquesta festa amb el nom de
la Immaculada o de la Puríssima. Vol dir que Maria
fou concebuda sense pecat original i que, durant
la seva vida en aquesta terra, mai es va separar
de la gràcia de Déu. Tot i que coincideix amb el
segon diumenge d’Advent, es manté la celebració
litúrgica mariana amb la qual cosa es vol visualitzar la importància i la constant promoció de la
devoció del poble cristià a la Mare de Déu.
En el comentari anterior ja vaig proposar una
reflexió sobre el significat de l’Advent i sobre algunes actituds que hem de mostrar. Es podria perllongar avui posant a la Verge Maria com a model
a imitar per esperar el naixement de seu Fill i com
preparar la nostra vida perquè aquest fet incideixi
positivament ara i aquí. Aquest és un aspecte fonamental en les relacions que s’estableixen entre
la fe i la cultura. El cristianisme no és un constructe que circula en les ments d’alguns privilegiats o
se situa en una nebulosa físicament superior a la
societat en la que viuen els éssers humans. La realitat de Déu que es fa home vincula de manera inextricable la divinitat amb la humanitat. En aquest
cas concret Jesucrist, en el seu naixement, acompanya i orienta tot allò que l’home és i fa; s’encarna i s’identifica amb la diversitat cultural dels diferents grups humans i possibilita que el missatge
transmès atorgui plenitud a l’obra humana.

A

A part de la inculturació de la fe cristiana hi ha
un altre aspecte que m’agradaria ressenyar en
aquesta festa de la Mare de Déu. A la seva acceptació de la voluntat de Déu que li proposava
la col·laboració total, es produïa en la seva joventut. Així sembla deduir-se pel costum en les esposalles de l’època i per la descripció de l’evangelista posant al davant l’apel·latiu verge al nom de

Maria. Era jove, tot just havia sortit de l’adolescència. Així la destaquen els artistes de totes les
èpoques. Això mateix explica que la festa de la
Immaculada té un accent extremadament juvenil.
És una festa de joves i per als joves. Per això és
una bona ocasió demanar a Déu per l’apropament
de la nostra juventut a Jesucrist, perquè tinguin
com a model de servei i de fidelitat a la Verge
Maria i perquè desitgin aplicar a les seves vides
las virtuts i els valors de l’Evangeli.
Amb aquest propòsit la Delegació de Pastoral
de Joves organitza cada any per aquestes dates
un recés espiritual per a joves a Poblet. Un nombrós grup hi participa per pregar, per reflexionar
sobre la seva vida i per analitzar el seu compromís
amb l’Església. Sempre ens hem alegrat d’aquesta iniciativa i agraïm la constància dels responsables per oferir aquesta oportunitat. A més a més
d’aquesta breu referència informativa voldria destacar la seva importància i animar als nostres joves a participar-hi; també a pares, sacerdots, catequistes i professors per facilitar-los la formació
integral i el compromís eclesial.
Al final de l’Exhortació Crist viu, sobre i per als
joves, el papa Francesc aconsella l’escolta per ajudar a discernir el camí de la vida. I aquesta escolta
suposa tres sensibilitats: atenció a la persona,
que aquesta atenció sigui discernidora, que sàpiga veure els impulsos que l’altre experimenta cap
endavant.
Que la Mare de Déu ajudi als nostres joves i a
tots els cristians en aquest camí.
Amb la meva benedicció i afecte.

NOTÍCIES

Campanya de Nadal de
la Pastoral Penitenciària

L

a Delegació de Pastoral Penitenciària ha posat en
marxa una campanya sota el lema: «Nadal, un
nou naixement». El seu objectiu és aconseguir
fons per tal que els presos de Ponent puguin celebrar
aquestes festes. Els mitjans econòmics es destinaran
a la llar «Pare Jofré» de Lleida, que acull a presos amb
permisos penitenciaris, així com també a persones
que han complert la seva condemna. També serviran
per ajudar l’exintern a normalitzar la seva vida en llibertat. Per un altre costat, els donatius serviran també per ajudar les famílies de presos amb pocs recur-

sos, per a l’alimentació i els viatges, quan vinguin a visitar-los al centre penitenciari. També es pretén facilitar la comunicació telefònica dels presos amb els
seus familiars. A més a més es vol entregar un lot de
Nadal a tots els presos de Ponent, que són uns 750.
Aquests lots consisteixen en material de papereria,
targetes de Nadal, mitjons, calendaris i una barra de
torró.
Els donatius es poden fer al número de compte de
la Pastoral Penitenciària, així com a la Parròquia de la
Mercè. Més informació al telèfon 699 579 302.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS

La Inmaculada,
madre de Jesús
Queridos diocesanos:

H

oy nos propone la Iglesia la contemplación y
la imitación de la Virgen María. Una vez más
llega al corazón de todos los cristianos la referencia a la disponibilidad y al servicio del designio de Dios pidiendo la colaboración de una joven
de Nazaret. Conocemos esta fiesta con el nombre
de la Inmaculada o de la Purísima. Quiere decir que
María fue concebida sin pecado original y que, durante su vida en esta tierra, nunca se separó de la
gracia de Dios. Aunque coincide con el segundo domingo de Adviento, se mantiene la celebración litúrgica mariana con lo que se quiere visualizar la importancia y la constante promoción de la devoción del
pueblo cristiano a la Madre de Dios.
En el comentario anterior ya propuse una reflexión
sobre el significado del Adviento y sobre algunas actitudes que debemos mostrar. Se podría prolongar
hoy poniendo a la Virgen María como modelo a imitar
para esperar el nacimiento de su Hijo y cómo preparar nuestra vida para que este hecho incida positivamente ahora y aquí. Es este un aspecto fundamental en las relaciones que se establecen entre la fe
y la cultura. El cristianismo no es un constructo que
circula en las mentes de algunos privilegiados o se
sitúa en una nebulosa físicamente superior a la sociedad en la que viven los seres humanos. La realidad
de Dios que se hace hombre vincula de modo inextricable la divinidad con la humanidad. En este caso
concreto Jesucristo, en su nacimiento, acompaña y
orienta todo aquello que el hombre es y hace; se encarna y se identifica con la diversidad cultural de los
distintos grupos humanos y posibilita que el mensaje transmitido otorgue plenitud a la obra humana.
Aparte de la inculturación de la fe cristiana hay
otro aspecto que me gustaría reseñar en esta fiesta
de la Virgen. Su aceptación de la voluntad de Dios
que le proponía la colaboración total, se producía en
su juventud. Así parece deducirse por la costumbre
en los desposorios de la época y por la descripción
del evangelista anteponiendo el apelativo virgen al
nombre de María. Era joven, apenas salida de la
adolescencia. Así la destacan los artistas de todas
las épocas. Eso mismo explica que la fiesta de la Inmaculada tiene un acento extremadamente juvenil. Es una fiesta de jóvenes y para los jóvenes. Por
ello es una buena ocasión pedir a Dios por el acercamiento de nuestra juventud a Jesucristo, para que
tengan como modelo de servicio y de fidelidad a la
Virgen María y para que deseen aplicar a sus vidas
las virtudes y valores del Evangelio.
Con este propósito la Delegación de Pastoral de
Jóvenes organiza cada año por estas fechas un retiro espiritual para jóvenes en Poblet. Un numeroso
grupo acude para rezar, para reflexionar sobre su vida
y para analizar su compromiso con la Iglesia. Siempre nos hemos alegrado de esta iniciativa y agradecemos la constancia de los responsables por ofrecer
esta oportunidad. Además de esta breve referencia
informativa quisiera destacar su importancia y animar a nuestros jóvenes a participar; también a padres, sacerdotes, catequistas y profesores a facilitar
a los mismos la formación integral y el compromiso
eclesial.
Al final de la Exhortación Cristo vive, sobre y para
los jóvenes, el papa Francisco aconseja la escucha
para ayudar a discernir el camino de la vida. Y esa escucha supone tres sensibilidades: atención a la persona, que esa atención sea discernidora, que sepa
ver los impulsos que el otro experimenta hacia adelante.
Que la Virgen María ayude a nuestros jóvenes y a
todos los cristianos en este camino.
Con mi bendición y afecto.
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Precongrés dels laics a Barcelona
amb participació lleidatana
ns 200 laics de l’Apostolat Seglar de Catalunya,
set d’ells de la diòcesi de
Lleida, es van reunir a Barcelona
el mes passat per acabar de concretar les propostes que defensaran a Madrid els propers 14, 15 i
16 de febrer, en el Congrés a nivell
espanyol sobre el laïcat. Qüestions
com ser una Església missionera,
les seves dificultats, els obstacles que els laics troben per viure la seva vocació... es van posar
sobre la taula en aquesta trobada.
La jornada va començar amb
unes paraules de l’arquebisbe de
Tarragona, Mons. Joan Planellas,
que va ressaltar les dificultats actuals davant l’espiritualitat. Mons.
Planellas va demanar a tots els
laics presents la «necessitat de
recuperar una Església més “corresponsable” i “sinodal”», i va assegurar que «tots som necessaris,

U

però cal un canvi de mentalitat».
Els participants van valorar positivament que ha crescut la consciència de la pròpia responsabilitat missionera, i com a laics, el
compromís amb l’Església. Final-

ment, l’Apostolat Seglar de Catalunya va demanar-los a tots escriure cap a quin horitzó creuen
que cal caminar com a comunitat
laïcal. D’aquí van sortir moltes propostes i idees.

Nomenaments

M

ons. Salvador Giménez Valls, bisbe de
Lleida, ha signat els següents nomenaments en la data que s’indica:

• Mn. Vicens Alfonso Miret, nomenat Moderador
de la Cura Pastoral de la Catedral de Lleida,
amb data 07.11.19.
• Sra. Lourdes Biosca Bell-lloc, nomenada Directora del Secretariat de Peregrinacions i Romeries del Bisbat de Lleida, amb data 07.11.
19.
• Mn. Adrià Burca, nomenat Delegat diocesà per
a l’atenció pastoral als immigrants, amb data
07.11.19.
• Dr. Jacint Cabau Rúbies, nomenat Delegat diocesà de Pastoral de la Salut, amb data 07.11.
19.

• Mn. Josep Maria Escorihuela Pujol, nomenat
Consiliari de la Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat de Lleida, amb data 11.11.19.
• P. Ignacio Blasco Guillén, nomenat Delegat diocesà de Pastoral Penitenciària, amb data 11.
11.19.
• Sra. Maria Rosa Farré Roure, nomenada Administradora de la Fundació Verge Blanca, amb data 13.11.19.
• Sr. Òscar Costa Vàzquez, nomenat President
del Servei de Colònies de Vacances, amb data
13.11.19.
• Dr. Laureano Sánchez Castillo, nomenat Vocal de
la Fundació Verge Blanca, amb data 13.11.19.
• Sr. Josep Jordi Fernández Puigpelat, nomenat
Vocal de la Fundació Verge Blanca, amb data
13.11.19.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «La tebiesa
espiritual transforma la
nostra vida en un cementiri» (27 de setembre).
@Pontifex: «El veritable rostre de l’amor és la misericòrdia. Practicant-la
s’esdevé deixebles de Jesús i es manifesta el cor del Pare» (27 de setembre).
@Pontifex: «Ens calen els altres per
viure i compartir l’amor i la confiança

que ens dona el Senyor»
(28 de setembre).
@Pontifex: «La dolçor de
la Paraula de Déu ens impulsa a compartir-la amb
els que trobem a la nostra vida per manifestar la certesa de
l’esperança que
conté» (2 d’octubre).

8 de desembre de 2019

Pàgina 3

«El dol contacta la persona amb
el més profund d’ella mateixa»

T

ots passarem pel dol al llarg de la nostra vida i ens cal estar preparats per afrontar la
mort d’un ésser estimat. L’Associació Grups
d’Acompanyament al Dol de Lleida ajuda les persones que han perdut algú a sobreposar-se. Hem
parlat amb la seva vicepresidenta, Anna M. Agustí.

Com es formen i com funcionen els grups?
Els grups estan formats per 6 o 7 persones que estan en una situació semblant ja que perdre el fill
no és el mateix que perdre la parella. No es barregen dols. Normalment es fa un seguiment d’un
any i hem constatat que cada dia el dolor és el mateix, però en dates assenyalades les persones en
dol ho viuen diferent. Normalment, quan fa un any
de la mort d’un ésser estimat, baixa el volum del
dolor i s’aprèn a viure amb la persona que falta al
cor. En un procés de dol, la persona contacta amb
el més profund d’ella mateixa i creu en la transcendència.

Parlem poc de la mort, es pot trencar aquest tabú?
La mort és la pèrdua de les pèrdues. Encara que
no ho sembli, parlar de la mort ens ensenya a viure. Hem constatat que un dol ben portat desencadena en la persona una fortalesa que ajuda a viure la presència en l’absència. Després d’assimilar
el dol, hi ha persones que fan de voluntàries de la
nostra associació. Per poder col·laborar amb nosaltres han de ser especialistes en acompanyament
al dol. Es tracta d’un postgrau universitari de la
UdL que ja passa per la cinquena edició i que compta amb un centenar de titulats.

Com treballeu amb els infants i joves que han
perdut algú estimat?
Fa uns quatre anys vam crear els grups per a infants
i joves que han perdut el pare, la mare o un germà
o germana. En aquest cas, els adolescents i els
nens fan activitats conjuntes ja que hem vist que és
beneficiós per al seu procés de dol. Contínuament
elaborem materials útils per a ells. Els ajudem a exterioritzar els seus sentiments. Durant el dol costa
posar nom al què s’està vivint i les llàgrimes poden ser d’emoció, de ràbia o de tristesa.

Quina valoració feu dels cursos de formació que
porteu a terme?
La Jornada del Dol va néixer l’any 2008 per sensibilitzar la societat. Està adreçat al personal sanitari, docents, treballadors i educadors socials. Es fa
incidència en com s’ha de donar la notícia de la mort,
donat que dependrà de com la persona rebi la notícia que li quedi un record bo o dolent. Per això és
important que la persona que ha de donar aquesta mala notícia es formi per poder-ho comunicar de
la millor manera.

◗ Diumenge, 8 de desembre. A les 12 h, Eucaristia a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe.
◗ Dijous, 12 de desembre. A les 19.30 h,
conferència «L’Acompanyament afectiu»,
a càrrec de Glòria Montanuy, psicòloga.
Tindrà lloc a l’IREL.
◗ Divendres, 13 de desembre:
—A les 19 h, pregària vocacional a la Parròquia de Sant Pere.
—A les 22.30 h, vetlla de pregària, organitzada pel Grup Prega Jove. Tindrà lloc
a la Parròquia de Sant Llorenç.
◗ Dissabte, 14 de desembre. A les 10.30 h,
curs bàsic de formació de catequistes impartida per Mn. Joan Àguila, director del
SIC, a l’IREL.

«Continueu buscant
sense cansar-vos...»
l Concili va llançar als membres de l’Església al servei del món i de la humanitat, al
diàleg, a la recerca, a l’honestedat intellectual, al servei de la justícia i de la veritat, a no
descuidar la cura integral de la persona i de la
Creació.
Encara que sigui una mica llarg vull llegir part
del Missatge que el beat papa Pau VI va dirigir als
homes del pensament i de la ciència en la clausura del Concili perquè em sembla suggerent i
esperançador. Crec que és un Missatge generador d’oportunitats.
Una salutació especial per a vosaltres, els
cercadors de la veritat; a vosaltres, els homes
del pensament i de la ciència, els exploradors de
l’home, de l’univers i de la història (...).
Som els amics de la vostra vocació d’investigadors, aliats de les vostres fatigues, admiradors
de les vostres conquestes i, si cal, consoladors
dels vostres desànims i fracassos.
També, doncs, per a vosaltres tenim un missatge, i és aquest: Continueu buscant sense cansar-vos, sense desesperar mai de la veritat. Recordeu la paraula d’un dels vostres grans amics,
sant Agustí: «Busquem amb afany de trobar i trobarem amb el desig de buscar encara més» (...).
Però no ho oblideu: si pensar és una gran cosa,
pensar abans de res és un deure; desgraciat d’aquell que tanca voluntàriament els ulls a la llum.
Pensar és també una responsabilitat: Ai d’aquells que enfosqueixen l’esperit per milers d’artificis que li deprimeixen, el fan soberbi, l’enganyen, li deformen! Quin és el principi bàsic per
als homes de ciència sinó esforçar-se per pensar bé? (...).
Mai, potser, gràcies a Déu, ha aparegut tan
clara com avui la possibilitat d’un profund acord
entre la veritable ciència i la veritable fe, una vegada i una altra al servei de l’única veritat. No
impediu aquesta preuada trobada. Tingueu confiança en la fe, aquesta gran amiga de la intel·ligència. Alumbraos en la seva llum per descobrir
la veritat, tota la veritat. Tal és el desig, l’alè, l’esperança que us expressen, abans de separarse, els Pares del món sencer, reunits a Roma en
Concili.

E

Quin és l’objectiu de l’Associació Grups d’Acompanyament al Dol de Lleida?
Acompanyem les persones en dol. Per a la societat, la mort és un tabú. Les persones que estan
de dol moltes vegades no poden expressar el seu
dolor. Poden venir a nosaltres en moments diferents d’aquest procés de dol. Nosaltres fem la radiografia del seu dolor: quan plora i perquè plora,
i s’obre la caixa dels trons. Les persones ens coneixen a través del boca orella, i també tenim derivacions per part de metges i psiquiatres. Ens basem en l’ajuda mútua. Es posen en contacte amb
nosaltres per telèfon (tel. 649 343 574) o per correu electrònic (grupdol.lleida@gmail.com).

AGENDA

REFLEXIONS

Margarita Bofarull, rscj
Fragment de la ponència «Bioética del Concilio Vaticano II
hasta hoy: oportunidades y límites». I Congrés Mundial de
Bioètica, El Escorial, 2017.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
9. Dilluns, II d’Advent (lit. hores:
2a setm.) [Is 35,1-10 / Sl 84 / Lc 5,
17-26]. Sant Dídac Cuauhtlatoatzin;
santa Leocàdia (Llogaia o Llocaia), vg.
i mr.; sant Restitut, mr.; sant Pere Fourier, prev., fund.; santa Valèria, vg. i mr.
10. Dimarts [Is 40,1-11 / Sl 95 /
Mt 18,12-14]. Santa Eulàlia (o Eulària) de Mèrida, vg. i mr. (s. III); Mare de
Déu de Loreto (1294), patrona de l’aviació; santa Júlia, vg. i mr.; sant Melquíades, papa (africà, 311-314) i mr.
11. Dimecres [Is 40,25-31 / Sl
102 / Mt 11,28-30]. Sant Damas I,

papa (hispànic, 366-384), venerat a
Argelaguer; sant Pau de Narbona, bisbe; sant Sabí, bisbe; sant Daniel Estilita, monjo siríac; santa Ida, vg.
12. Dijous [Is 41,13-20 / Sl
144 / Mt 11,11-15]. Mare de Déu de
Guadalupe (Mèxic); santa Joana Francesca de Chantal (1572-1641), rel. viuda, fund. Saleses a Annnecy (1610);
sant Sinesi, mr.; beat Jaume de Viterbo, bisbe (agustinià).
13. Divendres [Is 48,17-19 / Sl
1 / Mt 11,16-19]. Santa Llúcia (s. IIIIV), vg. i mr. a Siracusa (Sicília); san-

ta Otília, vg. benedictina (s. VIII); sant
Aubert, bisbe.
14. Dissabte [Sir 48,1-4.9-11 /
Sl 79 / Mt 17,10-13]. Sant Joan de la
Creu (†1591), prevere carmelità (reformador de l’orde) i doctor de l’Església; sants Just i Abundi, màrtirs a
Baeza.
15. Diumenge vinent, III d’Advent (lit. hores: 3a setm.) [Is 35,1-6a.
10 / Sl 145 / Jm 5,7-10 / Mt 11,2-11].
Sant Valerià, bisbe; sant Urber, prev. a
Osca; santa Cristiana (Nina), esclava
mr.; santa Sílvia, vg.
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Immaculada Concepció de Maria (A)
◗ Lectura del libro del Génesis (Gn 3,9-15.20)

Després que l’home hagué menjat el fruit de l’arbre
el Senyor-Déu el cridà i li digué: «On ets?» Ell li respongué: «He sentit que us passejàveu pel jardí i, com
que vaig nu, he tingut por i m’he amagat.» Li digué el
Senyor-Déu: «Qui t’ha fet saber que anaves nu? És
que has menjat del fruit de l’arbre que jo t’havia prohibit de menjar?» L’home li digué: «La dona que m’heu
donat m’ha ofert el fruit d’aquell arbre, i n’he menjat.» El Senyor-Déu digué a la dona: «Per què ho has
fet, això?» Ella li respongué: «És que la serp m’ha enganyat.» El Senyor-Déu digué a la serp: «Ja que has
fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i
de tots els animals feréstecs. T’arrossegaràs sobre el
ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu
enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d’ella. Ell t’atacarà al cap, i tu l’atacaràs al taló.» L’home donà a
la seva esposa el nom d’Heva, perquè ella ha estat la
mare de tots els qui viuen.

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó
al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en
el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y
me escondí. El Señor le replicó: ¿Quién te informó de
que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol
que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que
me diste como compañera me ofreció del fruto, y
comí.
El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?
Ella respondió: La serpiente me engañó, y comí. El
Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso,
serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras
del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás
polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y
la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la
cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que
viven.

◗ Salm responsorial (97)

◗ Salmo responsorial (97)

R. Canteu al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses.

R. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Roma (Rm 15,4-9)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 15,4-9)

Germans:
Tot el que diuen les Escriptures és per a instruir-nos
a nosaltres, perquè la força i el consol que elles ens
donen ens ajudin a mantenir la nostra esperança.
Que Déu, que us encoratja i us conforta, us concedeixi també d’estar d’acord en Jesucrist, perquè ben
avinguts de cor i de llavis, glorifiqueu Déu, el Pare de
Jesucrist, el nostre Senyor. Per això accepteu-vos els
uns als altres com el Crist us ha acceptat, donant
així glòria a Déu. Vull dir que Crist es posà al servei
del poble jueu per mantenir la veracitat de Déu, ja que
calia complir les promeses fetes als patriarques, però si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat. Ho diu l’Escriptura: «Us lloaré entre les nacions,
cantaré al vostre nom».

Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se
escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través
de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la
paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús; de
este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos
mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de
Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a
cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas
y, en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios
por su misericordia; como está escrito: «Por esto te
alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre».

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

◗ Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(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’Esperit 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 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’esclava del Senyor:
que es compleixin en mi les teves paraules.» I l’àngel
es va retirar.

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 estirpe de David;
la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: Alégrate, llena de gracias, el Señor
está contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó 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 conozco a 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 se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes
a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.

Soc l’esclava
del Senyor!

L’Anunciació (1442) de Fra Angelico. Museu
de Sant Marc, Florència (Itàlia)

E

n aquest segon diumenge d’Advent celebrem la festa de la Immaculada Concepció de Maria. Maria ha estat l’única persona que no ha
caigut mai sota el domini del pecat.
Maria des del primer instant de la seva
vida en va estar exempta. La primera lectura ens recorda la realitat del pecat,
que s’inicia ja en el primer home: ¿És
que has menjat del fruit de l’arbre que
jo t’havia prohibit de menjar? L’home
trenca el manament del Senyor. Tanmateix no vol acceptar la seva culpa: La
dona que m’heu donat m’ha ofert el
fruit d’aquell arbre i n’he menjat. I la
dona tampoc no accepta la culpa: És
que la serp m’ha enganyat. Però el pecat no té l’última paraula. Ja des del primer moment Déu diu: Faré que sigueu
enemics tu i la dona, i el teu llinatge i
el d’ella. Ell t’atacarà al cap i tu l’atacaràs al taló. La victòria definitiva és del llinatge de la dona, és a dir, de Jesucrist.
Però abans hi ha aquesta lluita entre
el bé i el mal, entre el manament de
Déu i el pecat. Maria des del primer
instant de la seva vida va vèncer el pecat. Per això a l’evangeli l’àngel la saluda dient-li: Déu te guard, plena de
gràcia, el Senyor és amb tu. Sempre
Maria ha estat plena de Déu. I per això
a la proposta de l’àngel de ser mare d’un
fill que té per nom Jesús que és Fillde-l’Altíssim, i a més Fill de Déu, Maria
només té una resposta: Soc l’esclava
del Senyor: que es compleixin en mi les
teves paraules. Maria ha estat oberta
des de sempre a fer la voluntat de Déu
ni que, de vegades no ho acabi d’entendre tot: ¿Com pot ser això, si jo no
tinc marit? I quan l’àngel li diu: L’Esperit Sant vindrà sobre tu i et cobrirà amb
la seva ombra, llavors ja no dubta gens.
Per això com diu sant Pau: Tot el que
diuen les Escriptures és per a instruirnos perquè la força i el consol que elles
ens donen ens ajudin a mantenir la nostra esperança. Maria Immaculada ens
omple d’esperança: També nosaltres
podem vèncer el pecat fent sempre la
voluntat del Senyor, com Maria.
Mn. Jaume Pedrós
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◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 3,9-15.20)

COMENTARI

