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6 de desembre de 2015 II Diumenge d’Advent

Lectures
Diumenge II d’Advent

Mirada endins  
Jordi Vila, pvre.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Senyor Jesucrist,
vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos com el Pare del cel
i ens heu dit que qui us veu, el veu també a ell.
Mostreu-nos el vostre rostre i serem salvats.
La vostra mirada plena d’amor
va alliberar Zaqueu i Mateu de l’esclavitud del diner;
l’adúltera i la Magdalena,
de posar la felicitat només en una criatura;
va fer plorar Pere després de la traïció,
i va assegurar el Paradís al lladre penedit.
Feu que cada un de nosaltres escolti com a pròpia
la paraula que vau dir a la Samaritana:
«Si sabessis quin és el do de Déu!»

Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
del Déu que manifesta la seva omnipotència
sobretot amb el perdó i la misericòrdia:
feu que l’Església, en el món, sigui el rostre visible de vós,
el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.
Vós heu volgut que els vostres ministres
també fossin revestits de debilitat
perquè sentin una compassió sincera
per aquells que es troben en la ignorància o en l’error:
feu que tothom qui s’apropi a un d’ells
se senti esperat, estimat i perdonat per Déu.

Envieu el vostre Esperit
i consagreu-nos a tots amb la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia
sigui un any de gràcia del Senyor
i la vostra Església pugui,
amb entusiasme renovat,
portar la Bona Nova als pobres,
proclamar als captius i als oprimits la llibertat
i tornar la vista als cecs.

Us ho demanem
per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia,
a vós que viviu i regneu, amb el Pare i l’Esperit Sant,
pels segles dels segles.

Amén.

Amb motiu d’aquest Any Sant s’ha creat un lloc web 
http://anymisericordia.arqtgn.cat, que es pot 

accedir a través d’aquest enllaç o bé a través del web 
de l’Arquebisbat de Tarragona. Un espai que s’anirà 
ampliant al llarg de l’any i que permet cercar diferents 
documents, publicacions i materials d’interès com 
la butlla de convocació de l’Any Sant, els diferents 
missatges publicats, la pregària oficial, les obres de 
misericòrdia, el logotip, el cartell i d’altres materials, 
l’himne, el calendari d’actes programats i notícies. 

Per a un millor funcionament i servei us agraïm que 
ens feu arribar tots els actes que aneu programant 
a la vostra parròquia, comunitat, arxiprestat, etc. a 
través del correu publicacions@arqtgn.cat perquè 
puguem fer la pertinent difusió a través dels diferents 
mitjans de comunicació diocesans. 

PREGÀRIA

WEB

Agenda

8 de desembre 

—Vespres solemnes, presidides pel Sr. Arquebisbe, 
Mons. Jaume Pujol, a les 18.00 h al Santuari de la 
Mare de Déu de Misericòrdia de Reus.

13 de desembre 

—Obertura de la Porta Santa de la Catedral de 
Tarragona i solemne pontifical amb motiu de 
l’inici de l’Any de la Misericòrdia a l’arxidiòcesi, a 
les 18.00 h.

Tothom és convidat a participar-hi

‘Misericordiosos com el Pare’
 (8 de desembre de 2015 - 20 de novembre de 2016)

http://anymisericordia.arqtgn.cat

L’inici d’un camí

Com recordava en el meu comentari anterior, el dia 
8, festa de la Immaculada Concepció, s’inicia l’Any 

Sant de la Misericòrdia. Ho fa en coincidència amb una 
gran festa de la Mare de Déu i en el 50è aniversari de la 
clausura del Concili Vaticà II.

A Tarragona aquest dia hi haurà la recepció de l’Any 
Jubilar al Santuari de la Misericòrdia de Reus, i el 
diumenge següent, dia 13, se celebrarà a la Catedral 
l’inici amb un solemne pontifical, en el decurs del qual 
faré lliurament d’una creu, signe de la misericòrdia de 
Déu, que peregrinarà per les parròquies, comunitats 
religioses i llocs de misericòrdia durant tot l’Any Jubilar.

Sens dubte aquesta creu itinerant us recordarà aquella 
altra que va recórrer idèntics llocs en la preparació de 
la Jornada Mundial de la Joventut que es va celebrar a 
Madrid. De fet, dins aquest Any de la Misericòrdia se 
celebrarà, el juliol de 2016, una nova cita d’aquest tipus: 
la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) a Cracòvia, que 
reunirà centenars de milers de joves a la ciutat que tant 
estimava Joan Pau II.

En referència amb aquest fet, el papa Francesc 
ha escrit als joves, en la convocatòria de la 
jornada: «Sé com arribeu a apreciar la Creu 
de les JMJ —regal de sant Joan Pau II— que 
des de l’any 1984 acompanya totes les vostres 
Trobades mundials. Quants canvis, quantes 
conversions veritables i autèntiques han sorgit 
en la vida de tants joves en trobar-se amb 
aquesta creu despullada! Potser us heu fet la 
pregunta: D’on ve aquesta força extraordinària 
de la creu? Heus aquí la resposta: La creu és el 

signe més eloqüent de la misericòrdia de Déu!»

El Papa s’adreça als joves fent-los preguntes 
compromeses: «Tu, estimat jove, estimada jove, has 
sentit alguna vegada dins teu aquesta mirada d’amor 
infinit que, més enllà de tots els teus pecats, limitacions 
i fracassos, continua fiant-se de tu i mirant la teva 
existència amb esperança? Ets conscient del valor que 
tens davant Déu que per amor t’ho ha donat tot? Com 
ens ensenya sant Pau, la “prova de l’amor que ens té”, 
és que “Crist va morir per nosaltres quan encara érem 
pecadors” (Rm 5,8). Entenem, però, de veritat la força 
d’aquestes paraules?»

L’Any de la Misericòrdia és un camí que tenim per davant. 
Si el recorrem bé des del seu inici, fent propòsits clars i 
concrets de millora, el Senyor vessarà sobre nosaltres el 
seu perdó i amb ell ens omplirem d’una alegria profunda 
que podrem contagiar als altres.

La creu és el signe 
més eloqüent de la 
misericòrdia de Déu!‘

Lectura del llibre de Baruc (5, 1-9)

Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, 
i engalana’t per sempre amb la glòria de Déu. 
Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, 

posa’t al front per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que 
sota el cel es vegi pertot arreu la teva resplendor i tindràs 
per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà: Possessió-
pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, Jerusalem, 
guaita des del cim cap a l’orient i veuràs com, per ordre del 
Sant, es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent; canten 
d’alegria recordant l’obra de Déu. Quan van sortir de tu, 
caminaven escortats d’enemics, però ara Déu te’ls retorna 
portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que 
s’abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que 
s’omplin les fondalades i s’anivelli la terra, perquè Israel 
camini segur sota la glòria de Déu. Fins els boscos i tots els 
arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. 
Déu conduirà Israel, ple d’alegria, a la llum de la seva glòria, 
amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.

Salm responsorial 
[125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.:3)]

Quan el Senyor renovà la vida a Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles.

R. És magnífic el que el Senyor a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem! R.

Enginyers del cor i de la mirada
Joan Baptista, precursor dels enginyers de camins, és el primer home de la història a imaginar una autopista: talussos, terraplens, 
túnels i viaductes, cal fer de tot per aplanar el camí del Senyor.

Paradoxalment, les nostres velles esglésies continuen plenes de barreres arquitectòniques que dificulten l’accés de les cadires 
de rodes, dels cotxets i de tothom qui va amb crosses o bastó. Les pitjors barreres, tanmateix, són les del cor i la mirada. En el 
desert espiritual del nostre món, Joan Baptista ens crida a ser canals, ponts, vies de comunicació amb el Senyor, no pas murs, 
peatges, duanes o barreres.

¿Com és la nostra mirada: acollidora o fiscalitzadora? ¿Com sona el nostre missatge: anunci esperançat, queixa, lliçó, 
advertiment o amenaça? Gràcies, Senyor, perquè avui podem ser els teus precursors.

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, 
criden de goig a la sega. R.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
 (1, 4-6.8,11)

Germans, sempre que prego per vosaltres la meva oració és 
plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de 
l’evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d’una cosa: 
Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà 
de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. Déu és testimoni 
de com us enyoro, a tots vosaltres, per l’amor entranyable 
que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que 
el vostre amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de 
coneixement i de finor d’esperit, perquè sapigueu apreciar 
els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia 
de Crist, carregats d’aquells fruits de justícia que donem per 
Jesucrist, a glòria i lloança de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (3, 1-6)

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre Ponç 
Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca 
de Galilea, Felip, el seu germà ho era d’Iturea i de la regió 
de Traconítida, i Lisànies ho era d’Abilena, durant el pontificat 
d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu 
al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un 
baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. 
Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una 
veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el 
camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els 
turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós 
serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu.»
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Avui, 6 de desembre
—Recés d’Advent a la Parròquia de Santa Maria de Falset, 
a les 18.00 h, sobre el tema «La mostra més gran de la 
misericòrdia del Pare», a càrrec de Miquel Marimon, 
diaca. Organitza l’arxiprestat del Priorat.

10 de desembre
—Sembradors d’Estels a la Catedral de Tarragona, a 
les 15.30 h. Els infants feliciten el Nadal en nom dels 
missioners. Organitza la Delegació diocesana de missions 
i cooperació entre les Esglésies.

11 de desembre
—Concert solidari amb motiu dels 50 anys de Càritas 
Diocesana de Tarragona al Teatre Metropol de Tarragona. 
Actuarà Luis Guitarra i Carmen Sara i el grup Canta la Teva 
Fe (CTF). Aportació voluntària. Els beneficis obtinguts es 
destinaran als programes socials de Càritas.

12 de desembre
—Presa de possessió de quatre nous canonges del
Capítol de la Catedral: Mn. Jordi Figueras i Mn. Rafael
Serra; i honoraris, Mn. Lluís M. Bosch i Mn. Víctor
Montserrat. L’acte tindrà lloc a la sala Capitular de la
Catedral de Tarragona, a les 10.00 h.

—Recés d’Advent per a adolescents i joves (a partir de 
1r d’ESO) a Poblet. Més informació i inscripcions al web 
www.delejot.cat 

—Festa de la Mare de Déu de Guadalupe presidida pel 
Sr. Arquebisbe a la Catedral de Tarragona, a les 20.00 h. 

13 de desembre
—Trobada de Nadal de l’Hospitalitat diocesana de la 
Mare de Déu de Lourdes a Llorenç del Penedès, a les 
11.00 h. Hi haurà la celebració de l’eucaristia i un dinar de 
germanor. Més informació al bloc 
http://hospitalitattarragona.blogspot.com

Any sant de la misericòrdia

[...]  És el meu desig, en efecte, que el Jubileu sigui 
experiència viva de la proximitat del Pare, com si es 
volgués tocar amb la mà la seva tendresa perquè 
s’enforteixi la fe de cada creient i, així, el testimoniatge 
sigui cada vegada més eficaç.

El meu pensament es dirigeix, en primer lloc, a tots els 
fidels que a cada diòcesi, o com a pelegrins a Roma, 
viuran la gràcia del Jubileu. Desitjo que la indulgència 
jubilar arribi a cada un com una experiència genuïna 
de la misericòrdia de Déu, la qual va a l’encontre de 
tots amb el rostre del Pare que acull i perdona oblidant 
completament el pecat comès. Per a viure i obtenir 
la indulgència els fidels estan cridats a fer una breu 
pelegrinatge a la Porta Santa, oberta a cada Catedral 
o a les esglésies que determini el bisbe diocesà, i a 
les quatre basíliques papals de Roma, com a signe 
del desig profund de conversió autèntica. Igualment 
disposo que es pugui guanyar la indulgència als 
santuaris on s’obri la Porta de la Misericòrdia i a les 
esglésies que tradicionalment s’identifiquen com 
a jubilars. És important que aquest moment estigui 
unit, abans que res, al sagrament de la reconciliació i 
a la celebració de la santa eucaristia amb un reflexió 
sobre la misericòrdia. Caldrà acompanyar aquestes 
celebracions amb la professió de fe i amb una pregària 
per mi i per les intencions que porto al cor per al bé 
de l’Església i de tot el món.

Penso, a més, en els qui per motius diversos es veuran 
impossibilitats d’arribar a la Porta Santa, en primer 
lloc els malalts i les persones grans i soles, sovint en 
condicions de no poder sortir de casa. Per a ells serà 
de gran ajuda viure la malaltia i el sofriment com a 
experiència de proximitat al Senyor que en el misteri 
de la seva passió, mort i resurrecció indica la via 
mestra per donar sentit al dolor i a la soledat. Viure 
amb fe i esperança joiosa aquest moment de prova, 

rebent la comunió o participant en la santa missa i en 
la pregària comunitària, també a través dels diferents 
mitjans de comunicació, serà per a ells la manera 
d’obtenir la indulgència jubilar. El meu pensament 
es dirigeix també als presos, que experimenten la 
limitació de la seva llibertat. El Jubileu sempre ha estat 
l’ocasió d’una gran amnistia, destinada a fer partícips 
a moltes persones que, fins i tot mereixent una pena, 
però havent pres consciència de la injustícia comesa, 
desitgen sincerament integrar-se de nou a la societat 
donant la seva contribució honesta. Que a tots ells 
arribi realment la misericòrdia del Pare que vol estar a 
prop de qui més necessita del seu perdó. A les capelles 
de les presons podran guanyar la indulgència, i cada 
vegada que travessin la porta de la seva cel·la, dirigint 
el seu pensament i la pregària al Pare, aquest gest 
podrà ser per a ells el pas de la Porta Santa, perquè 
la misericòrdia de Déu, capaç de convertir els cors, és 
també capaç de convertir les reixes en experiència de 
llibertat.

[...] Confiant en la intercessió de la Mare de la 
Misericòrdia, encomano a la seva protecció la 
preparació d’aquest Jubileu extraordinari.

Ciutat del Vaticà, 1 de setembre de 2015

Una Església que mostra la tendresa de Déu 

Aquesta és la voluntat del papa Francesc en convocar aquest Any Sant o Jubileu entorn de la Misericòrdia, que és 
biga mestra que sosté l’Església. L’Any Sant començarà el proper dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada 

Concepció, amb el lema «Misericordiosos com el Pare», que s’inspira en el verset 36 del capítol 6 de l’evangelista Lluc. 
Aquest dia coincideix amb el 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II.

En aquesta carta del papa Francesc podem apropar-nos al sentit d’aquest Any que som a punt de començar.

Les obres de misericòrdia (I)

El Papa Francesc ha demanat que l’Església redescobreixi 
en aquest temps jubilar la riquera continguda en les 

obres de misericòrdia corporals i espirituals. «L’experiència 
de la misericòrdia, en efecte, es fa visible en el testimoni 
de signes concrets com Jesús mateix ens va ensenyar. 
Cada vegada que un fidel visqui personalment una o més 
d’aquestes obres obtindrà certament la indulgència jubilar. 
D’aquí el compromís a viure de la misericòrdia per obtenir 
la gràcia del perdó complet i total pel poder de l’amor del 
Pare que no exclou a ningú», ha dit.  

Però, quines són? 

Les obres de misericòrdia són accions caritatives 
mitjançant les quals ajudem al proïsme en les seves 

necessitats corporals i espirituals. Instruir, aconsellar, 
consolar, confortar, són obres espirituals de misericòrdia, 
com també ho són perdonar i sofrir amb paciència. Les 
obres de misericòrdia corporals consisteixen especialment 
en donar de menjar  al qui té fam, donar sostre al qui no 
en té, vestir al despullat, visitar els malalts i els presos, 
enterrar els morts. Entre aquestes obres, l’almoina feta 
als pobres és un dels principals testimonis de la caritat 
fraterna; és també una pràctica de justícia que agrada a 
Déu. (Catecisme de l’Església Catòlica, 2447.)

En els propers Fulls aprofundirem en cadascuna de les 14 
obres de misericòrdia.

…que hi ha moltes morts 
desgraciades. Quan escric 
això ho faig sota la impressió 
de tot el que ha passat a 
París amb els atemptats 
de l’Estat islàmic. No puc 
preveure el que pot haver 
passat fins ara que tu ho 
llegeixes.

Sigui el que sigui, podem 
constatar que en el 
nostre món hi ha moltes 
persones víctimes de morts desgraciades, innocents, 
desconcertants, que ens omplen d’indignació, que sembla 
impossible que hi hagi persones humanes que puguin fer 
aquestes barbaritats.

Sense treure gens d’importància a tot això que ens toca 
viure a Europa, també hem de tenir present que als llocs 
on es desenvolupa aquesta guerra també hi moren moltes 
persones innocents que no en tenen cap culpa del que 
els està passant. Pobra gent! I tants que han de demanar 
refugi fugint de la guerra, de la fam i de la mort.

Tot aquest drama tampoc no ens pot fer oblidar les morts 
desgraciades que també es donen en la nostra societat, 

com és el cas de les dones 
mortes per la violència de 
gènere i els suïcidis. De les 
morts de violència de gènere 
en sabem més pels mitjans 
de comunicació. Dels suïcidis 
en sabem molt poc. I crec 
que fan bé de no donar-hi 
publicitat.

Però és terrible que l’any 
2013 a Catalunya hi hagués 
hagut 537 suïcidis. El suïcidi 

és la primera causa de mortalitat de la població jove. A 
més hi ha els casos que es donen de persones que ho 
han intentat. D’aquestes, dues persones de cada tres fan 
després un seguiment postatemptat.

És molt difícil generalitzar. Cada cas és cada cas. Tant de 
bo que no hi hagi ningú que arribi a aquesta situació 
perquè ni estimi ni se senti estimat. Per a una persona 
no estimar i no sentir-se estimat és una situació 
degradant. És pitjor que no tenir un mos de pa per a 
menjar! ESTIMEM! És l’Evangeli!

Miquel Barbarà Anglès, pvre.

Cicle C
Litúrgia de les Hores: Setmana II

Diumenge, 6: Diumenge II d’Advent [Ba 5, 1-9; 
Salm 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6; Fl 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6 
(LE/LH pròpies)]

Dilluns, 7: Sant Ambròs, bisbe i doctor de l’Església (MO) 
[Is 35, 1-10; Salm 84, 9ab-10.11-12.13-14; Lc 5, 17-26]

Dimarts, 8: La Concepció Immaculada de Sta. Maria Verge 
(Sol) [Gn 3, 9-15.20; Salm 97, 1.2-3ab.3c-4; Ef 1, 3-6.11-12; 
Lc 1, 26-38 (LE/LH pròpies)]

Dimecres, 9: [Is 40, 25-31; Salm 102, 1-2.3-4.8 i 10; 
Mt 11, 28-30] Sant Joan Dídac Cuauhtlatoatzin (ML); 
Santa Leocàdia 

Dijous, 10: [Is 41, 13-20; Salm 144, 1 i 9.10-11.12-13ab; 
Mt 11,11-15] Mare de Déu de Loreto

Divendres, 11: [Is 48, 17-19; Salm 1, 1-2.3.4 i 6; 
Mt 11, 16-19] Sant Damas I, papa (ML)

Dissabte, 12: [Sir 48, 1-4.9-11; Salm 79, 2ac i 3b.15-16.18-
19; Mt 17, 10-13] La Mare de Déu de Guadalupe (ML)

Diumenge, 13: Diumenge III d’Advent [So 3, 14-18a; 
Salm Is 12, 2.3-4bcd.5-6; Fl 4, 4-7; Lc 3, 10-18 (LE/LH pròpies)]

L’Advent és temps per a…
—Advent és temps per a escoltar la invitació que Déu ens 
fa en el més profund del cor. A què t’invita Déu en aquest 
Advent?

—Advent és temps per a prendre consciència que la vida 
cristiana està recolzada en les promeses que Déu fa a la 
humanitat. Quines promeses de Déu ressonen en el teu 
interior en aquest moment de la teva vida?

—Advent és temps de pregària insistent, d’especial 
recolliment i silenci. Com Maria, que ho meditava tot en 
el seu cor…

—Advent és temps per a vivificar la flama de l’esperança. 
Repassa què esperes, quines il·lusions tens, de què o per a 
què vius, què et motiva.

El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per 
a aquest mes de desembre de 2015, les següents 

intencions per a la pregària:

Intenció universal: 
Perquè tots experimentem la misericòrdia de Déu, que 
mai no es cansa de perdonar.

Intenció per a l’evangelització:
Perquè les famílies, en particular les que pateixen, trobin 
en el naixement de Jesús un signe d’esperança segura.

Litúrgia
de la setmana


