
ANY XVIII L NÚM. 50 12 de desembre de 2021 www.bisbatsantfeliu.cat

RESSÒ DE LA PARAULA

Expectació (III)

— Avui proclama la meva ànima la grandesa de 
Déu... s’alegra el meu esperit. Fa proeses  
amb el seu braç, dispersa els superbs, exalça  
els humils.

—   En la meva vida m’ha omplert de béns... Ha 
mirat la humilitat de la seva serventa... Es re
cordà de la seva Aliança a favor d’Abraham...

— Em felicitaran totes les generacions...

Una bona meditació del Magníficat pot ser 
una excel·lent base per a pregar i viure l’Advent.  
Sobretot per a experimentar l’alegria de l’espe
rança cristiana. «Perquè m’has estimat i m’es
times, espero confiada que demà em continua
ràs estimant.»

És més, «espero que em continuaràs estimant,  
com m’has estimat, amb el mateix amor, amb 
les teves formes i al teu estil». I aquest és l’àni  
ma de l’esperança de l’Advent. Perquè no n’hi 
ha prou amb dir que durant l’Advent recuperem  
l’esperança. Hi ha moltes classes d’esperan
ça... Hi ha les que asseguren un futur ple d’è xits, 
fruit de les nostres bones capacitats i bones  
gestions... L’esperança que és pròpia de l’Ad
vent, l’esperança que canta Maria en el Magní
ficat, no és sinó la confiança en la continuïtat de  
l’amor fidel de Déu. El futur que esperava a Ma 
ria no podria qualificarse de «reeixit», segons el  
que entenem per «reeixir» (com per exemple  
el que desitja generalment una mare per al seu  
fill).

Si entréssim en el cor de Maria, descobriríem  
que ella representa l’autèntica expectació. Se 
gurament, ella no podria preveure detalladament  
quin seria el seu futur. El del seu Fill romania so 
ta la sospita de conflictes i sofriments. Així ma
teix seria el seu, segons la profecia de l’ancià Si 
meó. En això consisteix la veritable expectació: 
esperar abandonantse a les mans de Déu, pas
si el que passi, amb la ferma convicció que la 
història és a les seves mans.

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Fresc de la Visitació, a la capella de la Mare de Déu de  
Montserrat. Catedral de Sant Llorenç, Sant Feliu de Llo- 
bregat

Quan ens fixem en l’expectació  
profunda que hi ha en l’Ad
vent, no cal dir que aquest és  

una crida a moure’s, a canviar mirant  
cap al futur esperat.

Parlàvem que el primer pas d’aquest movi
ment és adonarse del mal real i, per tant, de la  
necessitat de salvació. Per això cal escoltar la veu  
profètica. Aquesta veu és la del profeta que res
sona en l’Advent, Joan Baptista. El seu missatge  
és com un bisturí en mans del cirurgià, de vega
des tan necessari com temut. Posa al descobert  
el mal, denuncia, talla, «com una destral dispo
sada a tallar el que està malalt o mort». Cal es
coltarlo i obeirlo amb bon tarannà.

Déu, en la seva sàvia pedagogia, va preveure  
una altra veu que també ressona en l’Advent: la 
veu cantaire de Maria. Per a nosaltres és enca
ra més potent que la del Baptista. Perquè el mo
viment, el canvi, que espera Déu de nosaltres  
no sols s’assoleix mitjançant la denúncia, sinó 
també, sobretot, mitjançant la seducció del bé 
i l’alegria de la lloança.

Maria també és autèntica profeta. Perquè en  
realitat, la profecia no és solament denúncia, 
sinó també anunci joiós. Així, la visió del bé pro 
mès, a més de l’alegria que ens produeix, ens 
porta a moure’ns i caminar.

Maria, com a bona jueva, va descobrir el bé 
seductor de Déu en el passat del poble d’Israel,  
en la seva pròpia vida passada i en el seu present 
(com ara en el seu embaràs). En assumirlo per  
la fe, va preveure el futur plena d’esperança. En  
aquest sentit resulta molt interessant meditar  
l’ús dels temps verbals en el Magníficat de Maria:

Moltes de les accions que fem al  
llarg del dia les fem com un hà 
bit. Quan les hem interioritza

des i estem acostumats a ferles ja no 
parem atenció a com les fem. La majo 
ria tenen un ordre a l’hora d’efectuarles:  
primer s’ha de fer una cosa i després 
l’altra, i sovint l’ordre dels factors sí que  
altera el producte.

Em vaig fixar un dia en com encenc el 
fogó de la cuina de gas. Ja tinc interiorit 
zat el procés: primer s’ha de girar el co 
mandament del fogó que vull encendre  
i es comença a sentir el buf del gas que  
surt. Després d’uns segons quan ha sor 
tit una prudent quantitat de gas, pitjo el  

botó de la cuina que produeix una peti ta  
guspira i el gas s’inflama i el fogó s’encén.

Aquest procés, que he repetit tantes  
vegades, em serveix per entendre com  
ha de ser la transmissió de la fe a aquells  
que volen creure, adults o infants. Primer  
cal obrir una mica el gas, és a dir, cal apor 
tar uns breus continguts essencials de  
doctrina, explicar els fonaments del que  
creiem. Després, al cap de poc temps,  
cal la guspira de la fe que inflami aquests  
continguts doctrinals. Moment crucial on  

necessitarem la convicció i l’engresca 
ment per fer conèixer Déu. En apropar  
l’entusiasme i l’alegria de creure a la doctri 
na de fe, dosificada amb amor, es produeix  
la conseqüència esperada: que el fogó  
de la fe s’encengui i es mantingui encès.

Si donem molta doctrina (fer sortir 
gas) però no hi posem experiència vital  
(no hi ha guspira) no haurem aconseguit  
encendre el cor malgrat ens haguem es 
carrassat a explicar en què creiem. Tam 
bé si ens limitem a presentar la fe com  

una experiència subjectiva (la guspira 
sola) però no donem contingut a la fe 
que presentem (fer sortir gas) no hau
rem aconseguit que la fe desvetllada 
perseveri (es mantingui encès el fogó).

I, sobretot, convé anar amb compte 
amb el gran perill: l’explosió. Si hem do 
nat molta doctrina quan vulguem apro
par la guspira de la fe pot ser que tot ex 
ploti i aquella persona es faci mal. Cal  
dosificar l’entusiasme i el contingut de  
la fe. La transmissió de la fe és un treball  
d’artesania, una obra d’art. Femho bé.

Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies  

del Penedès

La guspira de la fe
APUNTS PER A L’ANÀLISI
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ECO DE LA PALABRA

Cuando nos fijamos en la expectación profun
da que hay en el Adviento, damos por supues 
to, que éste es una llamada a moverse, a cam 

biar mirando hacia el futuro esperado. 
Hablábamos de que el primer paso de este movi

miento es darse cuenta del mal real y, por tanto, de 
la necesidad de salvación. Para ello hay que escu
char la voz profética. Esa voz es la del profeta que  
resuena en Adviento, Juan Bautista. Su mensaje es  
como un bisturí en manos del cirujano, a veces tan  
necesario como temido. Pone al descubierto el 
mal, denuncia, corta, «como un hacha dispuesta a  
cortar lo que está enfermo o muerto». Hay que escu 
charle y obedecerle con buen temple.

Dios, en su sabia pedagogía, previó otra voz, que  
también resuena en Adviento: la voz cantari na de 
María. Para nosotros es aún más potente que la 
del Bautista. Porque el movimiento, el cambio, que 
espera Dios de nosotros no solo se logra mediante  
la denuncia, sino también, sobre todo, mediante la  
seducción del bien y la alegría de la alabanza.

María también es auténtica profeta. Porque en 
realidad, la profecía no es solo denuncia, sino tam
bién anuncio gozoso. Así, la visión del bien prometi
do, además de la alegría que nos produce, nos lleva  
a movernos y caminar.

María, como buena judía, descubrió el bien se
ductor de Dios en el pasado del pueblo de Israel, en  
su propia vida pasada y su presente (en su emba
razo). Al asumirlo por la fe, previó el futuro llena de  
esperanza. En este sentido resulta muy interesante  
meditar el uso de los tiempos verbales en el Magní  
fi cat de María:

— Hoy proclama mi alma la grandeza de Dios... 
se alegra mi espíritu. Hace proezas con su bra 
zo, dispersa a los soberbios, enaltece a los hu 
mildes.

— En mi vida me ha colmado de bienes... Ha mi
rado la humildad de su sierva... Se acordó de 
su Alianza a favor de Abraham...

— Me felicitarán todas las generaciones...

Una buena meditación del Magníficat puede ser 
una excelente base para orar y vivir el Adviento. So 
bre todo para experimentar la alegría de la espe
ranza cristiana. «Porque me has amado y me amas,  
espero confiada que mañana me seguirás amando.»

Es más, «espero que me seguirás amando, como  
me has amado, con el mismo amor, con tus formas  
y a tu estilo». Y esta es el alma de la esperanza de  
Adviento. Porque no basta con decir que en el Advien 
to recuperamos la esperanza. Hay muchas clases 
de esperanza... Están las que aseguran un futuro 
lleno de éxitos, fruto de nuestras buenas capacida 
des y buenas gestiones... La esperanza que es 
propia del Adviento, la esperanza que canta María  
en el Magníficat, no es sino la confianza en la con 
tinuidad del amor fiel de Dios. El futuro que le espe  
raba a María no podría calificarse de «exitoso», se
gún lo que entendemos por tal (como por ejemplo  
el que desea generalmente una madre para su hijo).

Si entráramos en el corazón de María, descubriría 
mos que ella representa la auténtica expectación. 
Seguramente, ella no podría prever en detalle cuál 
sería su futuro. El de su Hijo permanecía bajo la sos 
pecha de conflictos y sufrimientos. Así mismo el su 
yo propio, según la profecía del anciano Simeón. En  
esto consiste la verdadera expectación: esperar 
abandonándose a las manos de Dios, pase lo que pa 
se, con la firme convicción de que la historia está en  
sus manos.

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat 

Expectación (III)

E l passat 23 de novembre,  
tres membres de la German 
dat Obrera d’Acció Catòlica 

van reunirse amb el bisbe Agustí 
Cortés en una estona de diàleg 
molt enriquidora, propera i profun 
da. Llum Mascaray i Miguel Rome 
ra són membres de la Comissió 
diocesana de la GOAC de Barce
lona i Sant Feliu de Llobregat i Mi 
guel Ángel Hernández, actualment,  
és membre de l’Equip de Pasto ral  
Obrera de Sant Boi de Llobre gat. 

La coneixença entre el bisbe  
Agustí i els representants del mo 
viment apostòlic del món obrer fun 
dat pel vilanoví Guillem Rovirosa 
—actualment en procés de beati 
ficació— ve des de la seva arriba 
da al naixent Bisbat de Sant Feliu  
de Llobregat i, per això, la trobada  
va ser molt afable, amb l’intercan 
vi de reflexions, preguntes, infor
macions, etc., al voltant de la vida  
i les actuacions de la GOAC. La Ger 
mandat fa seva la missió de por

Ja sigui en format de recés d’Advent, ja sigui en  
format de celebració de Nadal anticipada, en di 
versos ambients i cercles de la nostra Església 

local, s’aprecia que ja hem superat el meridià del 
temps de preparació a la vinguda de Nostre Senyor. 

— Trobada-recés d’Advent de preveres i diaques.  
Per a les dues vicaries de manera conjunta, el  
proper dimarts 14 de desembre al matí, a la 
Residència Mare Ràfols de Vilafranca del Pene
dès. Conduirà el recés Mn. Salvador Bacardit,  
rector del Seminari Conciliar de Barcelona, i  
versarà sobre la conversió personal del preve  
re en aquest Advent. 

— Trobada de Nadal de Càritas Diocesana. Pre
vista per al divendres 17 de desembre, a la Ca

sa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, amb els  
treballadors i voluntaris que hi col·laboren a la 
seu diocesana. 

— Nadal al Seminari. El proper divendres 17, els 
seminaristes, els seus formadors i els seus pas 
tors s’aplegaran entorn l’eucaristia i la pregària,  
i en un sopar de germanor, per celebrar junts el  
Nadal. 

— Dinar de Nadal de l’Hospitalitat de Lourdes. Des
prés de l’any passat, en què no va ser possible, 
enguany està previst per al proper diumenge 19 de  
desembre, a l’hotel Barceló Sants, amb tota la fa 
mília hospitalària de Barcelona, Sant Feliu de Llo 
bregat i Terrassa.

tar el manament nou de Jesús als  
centres de treball i barris obrers 
amb els reptes del món actual, es 
sent especialment actius en el 
sector de la dona i de la família  
obrera i en el de la defensa d’allò  
públic, com ara el sistema públic 
de pensions. 

En aquest marc, es van repassar  
les activitats realitzades durant  
l’any de celebració del 75è aniver 
sari de la GOAC, des de novembre  
de 2020 fins al novembre de 2021,  
destacant en aquest tram final 
l’eucaristia a la Basílica de Santa  
Maria del Mar del dia 10 d’octubre.

D’esquerra a dreta, Llum Mascaray, Miguel Ángel Hernández, Agustí Cortés  
i Miguel Romera

La GOAC celebra 75 anys  
i visita el bisbe Agustí

Preparant el Nadal...

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Déu està glo 
riosa i misteriosament pre 
sent en la creació, com el Se 
nyor que regna sobre ella.  
Per a descobrirho, necessi 

tem fer silenci, escoltar i contemplar» (6  
de setembre).

@Pontifex: «L’educació és una de les  
formes més efectives d’humanitzar el 
món i la història. L’educació és abans de 
res una qüestió d’amor i de responsa 
bilitat que es transmet en el temps, de 
generació en generació» (8 de setem 
bre).

@Pontifex: «Preguem junts avui per totes  
les persones que sofreixen i estan tristes  
perquè estan soles, perquè no saben quin  
futur els espera, perquè no poden tirar en 
davant a la seva família, perquè no te 
nen treball... Molta gent sofreix de triste 
sa. Resem per ells» (10 de setembre).

@Pontifex: «Un veritable planteja
ment ecològic es converteix sempre  
en un plantejament social, que ha d’in 
tegrar la justícia en les discussions so 
bre l’ambient, per a escoltar tant el  
clam de la terra com el clam dels po 
bres» (11 de setembre).

https://hospitalitat.org/dinardenadal2021/


l’Evangeli de la família avui». Aquest 
dia es produirà el llançament de l’app  
per a mòbils «Matrimonio», com a ca 
nal de difusió de continguts sobre la 
família en el camí cap a l’Encontre  
Mundial de les Famílies.

El mes de febrer, del 14 al 20, hi  
haurà la Setmana del Matrimoni.

Del 13 al 15 de maig hi haurà un 
workshop sobre acompanyament fa
miliar promogut per la UIC. 

El mes de maig hi haurà la presen
tació del Pacte Catòlic Global per la Fa 
mília. 

Per a més informació al web:
www.laityfamilylife.va
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Aquestes han estat les temàti
ques de les Jornades de For
mació i Animació Pastoral d’a  

questa tardor que, per a la Vicaria del  
Llobregat, es van desenvolupar del 22  
al 25 de novembre, a la Casa de l’Es 
glésia de Sant Feliu de Llobregat, de 
21 a 22.30 h, cada dia.

El primer dia es va dedicar a l’Any 
Família Amoris Laetitia, en el qual  
ens trobem immersos des del 19  
de març de 2021 fins al 26 de juny de  
2022. 

El matrimoni de Sant Boi format 
per Samuel Segura i Laura Orri van ex 
posar el projecte del papa Francesc en  
Amoris Laetitia. 

La Dra. Clara Gutiérrez, pal·liativis
ta, va ser la ponent convidada per par 
lar, des de les seves competències i 
experiència professional, sobre l’eu

E l passat 27 de novembre va te
nir lloc a la Casa de l’Església  
la reunió dels delegats de Fa

mília i Vida de les diòcesis de la Tarra 
conense amb el bisbe Agustí, que és  
l’encarregat d’aquest àmbit pastoral  
en la CET. 

Entre els diversos accents de la vi 
da de l’Església universal i local en 
aquest temps, està també el de la fa 
mília, donat per l’any a ella dedicat  
pel papa Francesc i que culmina amb  
la Trobada Mundial de les Famílies del  
22 al 26 de juny de 2022. Malgrat se  
celebrarà a Roma, el Sant Pare ha de 
manat que aquest any la celebració  

tanàsia i la veritable bona mort, les 
cures pal·liatives i el testament vi  tal. 

«Per una Església sinodal» és el le 
ma del proper Sínode dels Bisbes que  
culminarà a la ciutat de Roma l’octu
bre de 2023, però del qual estem vi 
vint ara la fase de consulta a les diò 
cesis. De tot plegat va parlar Mn. Joan  
Peñafiel, vicari episcopal del Llobre
gat i membre de la comissió dioce
sana d’acollida del Sínode dels Bis
bes. 

Un altre eix de la vida de l’Església  
universal actualment és el de l’eco  
logia integral. Carles Armengol, de l’e  
 quip d’ecologia de Justícia i Pau, va 
ajudar els assistents a reflexionar so 
bre com disminuir el consumisme i el  
productivisme, a fi d’assolir una vida 
sostenible, justa i digne per a tots els  
habitants de la Terra.Intervenció de Carles Armengol sobre ecologia integral

Família - Eutanàsia i testament vital   
Sínode - Ecologia integral

AGENDA

13.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Nm 24,27.1517a / Sl 24 / Mt 21, 
2327]. Santa Llúcia (s. IIIIV), vg. i mr.  
a Siracusa (Sicília); santa Otília, vg.  
benedictina (s. VIII); sant Aubert, bis
be.

14.  Dimarts [So 3,12.913 / Sl 
33 / Mt 21,2832]. Sant Joan de la  
Creu (1591), prevere carmelità (refor 
mador de l’orde) i doctor de l’Església;  
sants Just i Abundi, mrs. a Baeza; sant  
Diòscor, noi i mr.; sant Nicasi, bisbe  
i mr.

15.  Dimecres [Is 45,6b8.18. 
21b25 / Sl 84 / Lc 7,1923]. Sant Va 
lerià, bisbe; sant Urber, prev. a Osca;  

santa Sílvia, vg.; beat Bonaventura de  
Pistoia, prev. servita.

16.  Dijous [Is 54,110 / Sl 29 /  
Lc 7,2430]. Sant Josep Manyanet 
(18331901), prevere d’Urgell, nat a 
Tremp, fund. Fills i Filles de la Sagra 
da Família (SF, 1870); sants Ananies,  
Azaries i Misael, joves companys de 
Daniel; santa Albina, vg. i mr.; santa  
Adelaida (o Alícia) de Borgonya (s. X);  
beata Maria dels Àngels, vg. carmeli
tana.

17.  Divendres [Gn 49,2.810 / Sl 
71 / Mt 1,117]. Sant Joan de Mata,  
prev. provençal, cofund. Trinitaris (OSST,  
1198); sant Llàtzer, germà de Marta i  

Maria, de Betània, ressuscitat per Je
sús; sant Esturmí, abat; sant Franc de  
Sena.

18.  Dissabte [Jr 23,58 / Sl 71 /  
Mt 1,1824]. Mare de Déu de l’Espe  
rança, o bé, Expectació del part, anome 
nada popularment «de la O» (antífones);  
sant Gracià, bisbe; sant Adjutori, mr.

19.  Diumenge vinent, IV d’Ad
vent (lit. hores: 4a setm.) [Mi 5,14a /  
Sl 79 / He 10,510 / Lc 1,3945]. Sant  
Nemesi, mr.; sant Anastasi I, papa 
(399401) i mr.; sant Urbà V, papa (oc 
cità, 13621370); santa Fausta, mare  
de família, mr.; santa Eva, mare dels 
humans.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Tercer diumenge d’Advent a la cate - 
dral. Avui, 12 de desembre, a les 19 h,  
eucaristia presidida pel bisbe Agustí 
a la Catedral de Sant Llorenç. 

◗  Dilluns catequètics a Sant Josep 
Obrer. En aquesta parròquia de Sant  
Boi de Llobregat comencen demà di
lluns 13, i durant deu dilluns succes
sius, de les 19 a les 21 h. Mn. Joan 
Peñafiel impartirà unes catequesis  
sobre «Com llegir textos bíblics de ma 
nera que ens ajudin en la vida de fe 
i en la pregària». Assistència lliure a 
una, diverses o totes les catequesis. 
Calendari: desembre 2021, dies 13  
i 20; gener 2022, dies 10, 14, 21, 28;  
febrer 2022, dies 7, 14, 21, 28.

La pastoral familiar vers la X Trobada Mundial 
de les Famílies a Roma

Família Amoris Laetitia
Any 2021- 2022

sigui multicèntrica, això és celebra
da a les diferents diòcesis, amb 
gran creativitat: des de troba
des festives, a tallers, tau  
les rodones o celebra
cions litúrgiques  
com ara una eu 
caristia. Tam 
bé es contem 
plen les pos
sibilitats de  
realitzar algun  
esdeveniment  
a nivell inter 
 diocesà, com 
a Tarraconense 

o com a Conferència Episcopal  
Espanyola (CEE). 

 Fins al mes de juny de  
2022 però, trobem diver 

ses fites en l’àm 
bit de la pasto 
ral familiar, i  
la primera és  
la festa litúr 
gi ca de la Sa  

 grada Família,  
que enguany  

s’escau el diumen 
ge 26 de desem 

bre, amb el le  
ma «Anunciar  

http://www.laityfamilylife.va
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◗  Lectura de la profecia de Sofonies  
(So 3,1418a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t  
i celebraho de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Se 
nyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet 
fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor,  
rei d’Israel, no veuràs mai més cap desastre. 
Aquell dia diran a Jerusalem: «No tinguis por, Sió,  
no deixis caure les mans; el Senyor, el teu Déu, 
el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu  
s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor,  
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.»

◗  Salm responsorial (Is 12)

R.  Aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel 
és gran a la teva ciutat.

El Senyor és el Déu que em salva, / confio, no m’es 
panto. / D’ell em ve la força i el triomf, / és ell qui  
m’ha salvat. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua / de les  
fonts de salvació. / «Enaltiu el Senyor, proclameu el  
seu nom, / feu conèixer entre els pobles les seves  
gestes. / Recordeu que el seu nom és excels.» R.

Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses. /  
Que ho publiquin per tota la terra. / Poble de Sió, 
aclama’l ple de goig / perquè el Sant d’Israel és 
gran a la teva ciutat. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau  
als cristians de Filips (Fl 4,47)

Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho 
repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui 
com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. No  
us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pre 
gària i a la súplica, i presenteu a Déu les vostres  
peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de Déu, 
que sobrepassa el que podem entendre, guarda 
rà els vostres cors i els vostres pensaments en Je 
sucrist.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 3,1018)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Ai
xí, doncs, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui 
tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i 
qui tingui menjar, que el comparteixi també amb 
els altres.» Entre els qui anaven a ferse batejar 
hi havia també uns cobradors d’impostos que li  
deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» Ell els 
contestà: «No exigiu més del que està establert.»  
Igualment uns guardes li preguntaven: «Què hem 
de fer també nosaltres?» Ell els deia: «No forceu 
ningú amenaçant de maltractarlo o de denun ciar  
lo; acontenteuvos de la vostra soldada.» La gent,  
que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fó 
ra potser el Messies. Ell respongué dient a tot
hom «Jo us batejo només amb aigua, però ve el 
qui és més poderós que jo, tan poderós que no 
soc digne ni de deslligarli el calçat. Ell us bateja
rà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les  
mans per ventar la seva era; el blat, l’entrarà  
al seu graner, però la palla, la cremarà en un foc  
que no s’apaga.» Amb aquestes i moltes altres 
exhortacions, Joan anunciava al poble la bona  
nova.

◗  Lectura de la profecía de Sofonías  
(Sof 3,1418a)

Alégrate hija de Sión, grita de gozo, Israel; regocí
jate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. 
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado 
a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en  
medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá  
a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!».  
El Señor, tu Dios, está en medio de ti, valiente y sal 
vador; se alegra y goza contigo, te renueva con su  
amor; exulta y se alegra contigo como en día de  
fiesta. 

◗  Salmo responsorial (Is 12)

R.  Gritad jubilosos, porque es grande en medio 
de ti el Santo de Israel. 

«Él es mi Dios y Salvador: / confiaré y no temeré, /  
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, / él fue  
mi salvación». / Y sacaréis aguas con gozo / de las  
fuentes de la salvación. R. 

«Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / con 
tad a los pueblos sus hazañas, / proclamad que su  
nombre es excelso». R. 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anunciad 
las a toda la tierra; / gritad jubilosos, habitantes  
de Sión: / «Que grande es en medio de ti el Santo  
de Israel. R. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los Filipenses (Flp 4,47)

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo re 
pito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca to
do el mundo. El Señor está cerca. Nada os preo 
cupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y  
en la súplica, con acción de gracias, vuestras pe
ticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo  
Jesús. 

◗  Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas (Lc 3,1018)

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿En 
tonces, qué debemos hacer?» Él contestaba: «El  
que tenga dos túnicas, que comparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»  
Vinieron también a bautizarse unos publicanos  
y le preguntaron: «¿Maestro, qué debemos ha 
cer nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más  
de lo establecido.» Unos soldados igualmente  
le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos ha 
cer?» Él les contestó: «No hagáis extorsión ni  
os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, 
sino contentaos con la paga.» Como el pueblo 
estaba expectante, y todos se preguntaban en 
su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bauti
zo con agua; pero viene el que es más fuerte que  
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus  
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fue 
go; en su mano tiene el bieldo para aventar su  
parva reunir su trigo en el granero y quemar la paja  
en una hoguera que no se apaga.» Con estas y  
otras exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evan 
ge lio.

Diumenge III d’Advent (C)

Moltes vegades la nostra predicació  
es queda en idees generals, vagues,  
sense concreció. No és això el que pre 

dicava Joan Baptista, com veiem a l’evange 
li: Així, doncs, què hem de fer? Ell responia: 
Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en 
té, i qui tingui menjar que el comparteixi tam- 
bé amb els altres. És el que han fet milions de  
cristians al llarg del temps i de forma molt con 
creta en aquest temps de pandèmia. És un mis 
satge molt actual! Què dirà als cobradors d’im- 
postos i als soldats, malvistos en aquell temps?  
Hauran de canviar de feina? No. Els diu: No exi- 
giu més del que està establert. I als guardes: 
No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o  
de denunciar-lo. I en aquest sentit podem inter
pretar l’última frase: Acontenteu-vos de la vos-
tra soldada. És a dir, no descarregueu sobre  
el poble la necessitat de cobrar més. En amb
dós casos es tracta de no deixarse endur per 
la cobdícia, de no abusar dels altres, de ser ho 
nestos. La predicació impacta tant que alguns  
es pregunten si no és el Messies. Però ell ho té  
molt clar: Jo us batejo només amb aigua; Ell us  
batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. El bap
tisme de Jesús és el que canviarà realment el  
nostre cor.

Las primera lectura albira ja l’arribada del 
Salvador. Proclama el profeta Sofonies a la ciu 
tat de Sió, és a dir a Jerusalem: No deixis caure  
les mans, diu el Senyor, el teu Déu, el tens a  
dintre, com a Salvador poderós; et renova el  
seu amor, està de festa i crida de goig. Aques 
ta alegria, aquest goig ja el pressentim en atan 
sarse el naixement del Senyor, del Salvador. 
I el vivim sobretot en aquest tercer diumenge  
d’Advent, diumenge Gaudete (alegreuvos). Són  
les paraules de la segona lectura: Viviu sempre 
contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu con- 
tents. Que tothom us conegui com a gent de bon  
tracte. El Senyor és a prop. Aquest és el gran mo 
tiu de la nostra alegria. Què hem de fer?: No us  
inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pre- 
gària i presenteu les vostres peticions amb ac- 
ció de gràcies. Com a resultat: Pau i alegria.

Mn. Jaume Pedrós

«Viviu sempre 
contents  

en el Senyor»

COMENTARI


