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APLANAR  EL  CAMÍ  DEL  SENYOR 
 

Curiós  personatge  aquest  profeta,  a  qui  el  mateix  Jesús qualificà  com  el  més  gran.  
Estrany  i fascinant  com pot ser-ho un home del desert,ascètic i exigent. Un home que 
s’autoproclama com la veu de Déu que anuncia l’arribada del mateix Déu. Què més pot dir-
nos avui aquest Joan Baptista, quan Crist ja ha segellat una nova aliança entre Déu i els 
homes?Si bé hi pensem,podrem entendre que la veu de Joan és encara per nosaltres una 
crida i una missió en el desert d’avui: “Convertiu-vos”.És a dir, cerqueu millor Déu, feu-li 
més lloc en la vostra vida. Joan dóna sempre testimoni que Crist ve i vindrà pels camins 
que  els  homes hàgim preparat.  Correspon, doncs,a  cadascú  de  nosaltres,aplanar  en  
aquest món,que és el nostre, els obstacles que sovint hem posat en el camí de la conversió 
ecològica integral  i de  la  convivència  humana i allunyar del nostre voltant  les  idees  
preconcebudes,  els prejudici si el desamor... Es tracta de “viure la vocació de ser 
protectors de l’obra de Déu”, de “tornar a sentir que ens necessitem els uns als altres, que 
tenim una responsabilitat pels altres i pel món”, de promoure la convivència entre persones 
i pobles,per tal de preparar l’arribada de  Crist,  arrancant  tots els  gèrmens de violència i  
de guerra,  sepultant  les  muntanyes d’indiferència, i tapant les esquerdes de la sospita i 
del rancor. Joan va esmerçar la vida per donar testimoni de la seva fe en l’acció salvadora 
del Messies, és a dir: que gràcies a Jesús,els extraviats poden convertir-se i els cors plens 
d’odi poden suavitzarse. Quan Marc,en l’evangeli d’avui,medita sobre el sentit de la 
predicació del Baptista és perquè ja coneix tot el significat d’aquest baptisme promès,que 
es tracta del pas per la mort de la creu. Una mort, finalment,que ens obrirà el camí de la 
plenitud de la vida. 

========================= 
El nostre  goig  i  la nostra lloança venen d’escoltar el missatger que porta la Bona Nova de 
la proximitat de Jesús, que ve a sostenir els qui sofreixen, a embenar les ferides dels 
maltractats, a anunciar la desitjada amnistia per als captius i la llibertat als presoners?  

========================= 
Senyor, gràcies al Baptista ens desperteu cada any i ens convideu a fer realitat la nostra 
necessària  conversió.  Us  donem  gràcies per  tots  els  que ens  van ajudant, en  dir-nos:  
Prepareu  els camins  del  Senyor.  Gràcies  a  aquests  missatgers  el  vostre  poble  veu  
la  llum  i  pren  les  seves responsabilitats. Avui nosaltres, que ens creiem perduts, sentim 
de nou el goig i l’agraïment,i per això us lloem amb tot el cor, amb tots els qui ens han obert 
el camí dela vostra salvació.  Amén.** 
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COMENTARIO AL EVANGELIO Mc1,1-8 
 

«Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de 

conversión» 
 

Hoy, cuando se alza el telón del drama divino, podemos escuchar ya la voz de 
alguien que proclama: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas» (Mc 
1,3). Hoy, nos encontramos ante Juan el Bautista cuando prepara el escenario para 
la llegada de Jesús. 
 

Algunos creían que Juan era el verdadero Mesías. Pues habla-ba como los antiguos 
profetas, diciendo que el hombre ha de salir del pecado para huir del castigo y 
retornar hacia Dios a fin de encontrar su misericordia. Pero éste es un mensaje para 
todos los tiempos y todos los lugares, y Juan lo proclamaba con urgencia. Así, 
sucedió que una riada de gente, de Jerusalén y de toda Judea, inundó el desierto de 
Juan para escuchar su predicación.  
 

¿Cómo es que Juan atraía a tantos hombres y mujeres? Ciertamente, denunciaba a 
Herodes y a los líderes religiosos, un acto de valor que fascinaba a la gente del 
pueblo.  
Pero, al mismo tiempo, no se ahorraba palabras fuertes para todos ellos: porque ellos 
también eran pecadores y debían arrepentirse. Y, al confesar sus pecados, los 
bautizaba en el río Jordán. Por eso, Juan Bautista los fascinaba, porque entendían el 
mensaje del auténtico arrepentimiento que les quería transmitir. Un arrepentimiento 
que era algo más que una confesión del pecado —en si misma, ¡un gran paso hacia 
delante y, de hecho, muy bonito! Pero, también, un arrepentimiento basado en la 
creencia de que sólo Dios puede, a la vez, perdonar y borrar, cancelar la deuda y 
barrer los restos de mi espíritu, enderezar mis rutas morales, tan deshonestas.  
 

«No desaprovechéis este tiempo de misericordia ofrecido por Dios», dice San 
Gregorio Magno. —No estropeemos este momento apto para impregnarnos de este 
amor purificador que se nos ofrece, podemos decirnos, ahora que el tiempo de 
Adviento comienza a abrirse paso ante nosotros. 
 

¿Estamos preparados, durante este Adviento, para enderezar los caminos para 
nuestro Señor? ¿Puedo convertir este tiempo en un tiempo para una confesión más 
auténtica, más penetrante en mi vida? Juan pedía sinceridad —sinceridad con uno 
mismo— a la vez que abandono en la misericordia Divina. Al hacerlo, ayudaba al 
pueblo a vivir para Dios, a entender que vivir es cuestión de luchar por abrir los 
caminos de la virtud y dejar que la gracia de Dios vivificara su espíritu con su alegría.   
                          

                                                                               Fr. Faust BAILO(Toronto, Canadà)  
 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
 
 

DISSABTE : 5 19h.  

DIUMENGE: 6 11h. 

13h. 

Pro  populo 

Joaquim, María, Nicolás i Felisa 

DILLUNS: 7 19h.  

DIMARTS:8 11h. 

13h. 

Concepció  Amigó (Vda. Amat) 

Pro Populo 

DISSABTE: 12 19h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:613        11h. 

13h. 

Elfride i Kahtarina, Conchita Reig i Antonia López. 

Joaquim, María, Nicolás i Felisa 
 

 

AVUI COL·LECTA EXTRA PER LA PARRÒQUIA 

 

 

 



 
 

DIMARTS  VINENT  FESTA DEL IMMACULADA CONCEPCIÓ 
 

 
 
 
 

DIA 7 i 8, DE DESEMBRE 
COL·LECTA EXTRA 
PER AL SEMINARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars d’En Alfredo Pamies Olesti. I desitgem que el difunt  gaudeixi  de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 
 
 

 

HORARIS DE DESPATX PARROQUIAL 
 
 

Dimarts i Dijous de 18 a 20h. Excepte vigílies de festa. 
 
 

DONATIUS PER LA PARRÒQUIA 
 
 
 

BBVA   ES54 0182 3090 1100 1150 0759 
La “Caixa”  ES07 2100 0277 6002 0009 4758 
 
 

FORMACIÓ  CRISTIANA 
 

Les persones interessades en  rebre formació cristiana dirigiu-vos a la Parròquia,  
Telf. 676 758 461 – 933 711-297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




