
DIUMENGE 3er D’ADVENT  (13 desembre)

Anem avançant cap al Nadal. El volem, però ens fa por. Volem 

celebrar-lo amb joia, però sentim un cert neguit dins nostre. La 

situació actual no ens deixa ser massa optimistes. Tot i que sant 

Pau ens ha invitat a estar contents: “viviu sempre contents”. Sí, 

ens cal mantenir una alegria que no ve del que tenim o fem sinó de 

l’Esperit de Déu que actua dins nostre.

Aquest diumenge ens presenta també la figura de Joan Baptista. 

“Déu envià un home”. Cap més qualificatiu. No diu res del seu 

origen o condició social. Ell mateix sap que no és important. No és el 

Messies, no és Elies, ni tan sols el profeta que tothom esperava. 

Només es veu a si mateix com “la veu d’un que crida en el desert; 
Adreceu el camí del Senyor”. Una persona que pot contagiar llum i vida.

Què és ser testimoni de la llum? El testimoni és com Joan. No es dóna importància. No busca 

ser original ni cridar l’atenció. Senzillament viu la vida de manera convençuda. Hom veu que 

Déu li il·lumina la vida. Ho irradia en la seva manera de viure i de creure.

El testimoni de la llum no parla gaire, però és una veu. Comunica allò que a ell el fa viure. La 

vida del testimoni atrau i desperta interès. No culpabilitza ningú. No condemna. És com el 

Baptista, “adreça el camí del Senyor”

El testimoni se sent feble i limitat. Aguanta mentre pot; quan les forces decauen, accepta fer 

el pas que se li demana.

El temps d’Advent és el temps propici, una gràcia de Déu, per descobrir en el fill de Maria, 

l’enviat de Déu per guarir els cors adolorits i proclamar la llibertat als captis. Però sovint ens 

costa adonar-nos de la seva presència en la nostra vida. Necessitem persones com Joan 

Baptista que ens mostrin el Messies esperat. Homes i dones prou humils per renunciar al seu 

protagonisme i deixar-se utilitzar per Déu. Esdevenen referents.

En aquesta Eucaristia fem memòria i pregària pel bon amic i 

sagristà Josep Vilamú. Tot el que he vingut dient fins ara ho 

podem aplicar a ell. Testimoni de fe, humil, no donar-se 

importància de res, disponible i servicial. Vestit  humilment, però 

ple de la força de Déu. Poques paraules, però sempre 

respectuoses; mai condemnes, ni critiques. 

Ell se’ns ha anat en aquest temps de preparació al Nadal. Ben 

segur que ara el celebrarà com mai l’havia celebrat, a la taula del 

Regne. I enmig dels comensals que hi porti l’humor del “dimoniet” 

que representava als Pastorets.

Josep, descansa en pau ja que ens has donat i deixat pau.


