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ACTUALITAT

El primer cap de setmana d’Advent s’han 
celebrat a la catedral les cerimònies del 
ritu d’ingrés al catecumenat. 
  El dissabte 2 de desembre, el cardenal 
Omella va presidir l’ingrés al catecume-
nat d’infants. Un total de 80 infants en 
edat catequètica s’estan preparant per 
rebre el baptisme la propera Pasqua. 

  El diumenge 3 de desembre, el bisbe 
auxiliar Antoni Vadell va presidir la ce-
rimònia d’ingrés per a 30 adults. El se-
gon pas important que duran a terme 
els adults serà el recés de catecúmens 
que tindrà lloc al Seminari salesià Mar-
tí Codolar, el diumenge 28 de gener de 
2018.

Els catecúmens es preparen 
per al baptisme

CARTA�DOMINICAL�  † CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

Festa de la solidaritat
Estem a les portes de celebrar el Nadal. Per als cris-
tians, aquesta celebració és la commemoració del 
naixement del Fill de Déu a Betlem. Sant Pau ho diu 
a la carta als Gàlates: «Però quan va arribar la ple-
nitud del temps, Déu envià el seu Fill, nascut d’una 
dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés els qui vi-
víem sota la Llei i rebéssim la condició de fills» (Ga 
4,4-5). Déu en Jesucrist no només s’ha fet solidari 
compartint la nostra condició humana, sinó que, a més, 
ens ha regalat una plenitud existencial que supe-
ra totes les nostres expectatives. Cap obsequi, per 
meravellós, esplèndid o sorprenent que sigui, pot 
igualar aquest regal de Déu. 

Nadal és la festa de la solidaritat, perquè és la 
manifestació d’un Déu solidari amb el món. Sant Pau 
ho expressa amb unes paraules plenes de sentit 
en la seva carta a Titus: «Déu ha manifestat la seva 
gràcia, que és font de salvació per a tothom» (Tt 2,11). 
Nadal inclou un misteri de fe, però també inclou un 
missatge profundament humà.

El fet que en Crist s’hagi manifestat la humanitat 
i la benignitat de Déu ens ha de fer més humans, 
però no solament els dies de Nadal, perquè la vo-
cació de la persona humana és sobretot l’amor, 
l’amor rebut i l’amor ofert. Només en aquesta expe-
riència l’home pot trobar el sentit més profund de la 
seva vida.

El papa Francesc sovint ens recorda la seva predi-
lecció per una Església accidentada, ferida i tacada 
per haver sortit al carrer. La prefereix a una Esglé sia 
malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a 
les pròpies seguretats, per l’enquistament en visions 
ideològiques o en el discurs de: «sempre s’ha fet així», 
i per la por a les noves iniciatives evangelitzadores. 
L’Església no es redueix a una missió religiosa arra-

conada en un àmbit privat de la realitat. Sortir al car-
rer vol dir també intervenir en els àmbits seculars on 
es genera el pensament i la cultura, vol dir fer-se pre-
sent allà on la gent viu les seves alegries i els seus pa-
timents.

L’Església en sortida que entre tots fem possible, 
irromp en un context marcat pel relativisme contem-
porani. Un dels perills d’aquest relativisme ideològic 
és la indiferència davant del patiment del proïsme. En 
canvi, l’empatia és una característica de l’ésser humà 
que ens pot ser de gran ajuda. És aquesta capa ci tat 
la que ens permet desenvolupar institucions o realit-
zar activitats vertaderament col·lectives.

Nadal ens recorda que Déu és amic de l’home. 
Aquest Déu i aquest home són els qui s’han mani-
festat de manera concreta i històrica en Crist. Aques-
ta és la llum de Nadal. Aquesta és la llum que brillà 
a la ciutat de David fa més de dos mil anys: «Avui, a 
la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és 
el Messies, el Senyor» (Lc 2,11).

Per això, l’Advent i el Nadal són una invitació a 
fer-nos tots més humans, més solidaris amb els qui 
pateixen fam i set, amb els malalts i els pobres, amb 
els qui estan sols aquí i arreu del món. Encarnem- 
nos en el nostre món tal com ho va fer el Fill de Déu 
ara fa uns dos mil anys. 
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ENTREVISTA

EDUARDO RIBES

Del 17 al 19 de novembre es va celebrar 
a Barcelona el I Congrés de Solidaritat de 
Sant Joan de Déu (SJD), amb l’objectiu 
de definir les estratègies que ha de se-
guir en matèria de solidaritat. El Gmà. 
Eduardo Ribes, conseller provincial i res-
ponsable de Cooperació Internacional de 
la Província d’Aragó-San Rafael de SJD, 
afirma que atendre persones en situació 
vulnerable «requereix d’una escolta acti-
va, empatia i professionalitat per acom-
panyar de tu a tu, sense paternalismes, 
apoderant les persones ateses perquè 
prenguin decisions sobre la seva vida».

Quin ha estat l’objectiu del Congrés?
Hem volgut generar un espai de debat 
entorn la solidaritat per analitzar com 
estem treballant, com ens hem de posi-
cionar davant els nous reptes socials i 
econòmics i definir línies d’actuació cara 
al futur. Per fer-ho, ens hem envoltat de 
referents de la filosofia, la salut, el sense-
llarisme, la cooperació internacional, l’o-
cupació i la participació, que ens han per-
mès extreure conclusions aplicables al dia 
a dia de la nostra feina, però també extra -
polar-les a altres entitats i a la societat en 
general.

Quines mancances detecteu en l’acompa -
nyament de les persones vulnerables?
El sistema d’atenció social i sanitari im-
posa uns tempos que a vegades dificul-
ten copsar els matisos de les persones 
que acudeixen als nostres centres, ma-
tisos imprescindibles per implantar un mo-
del d’atenció integral. Tenim el repte de 
continuar treballant per detectar les ne-
cessitats canviants i donar-los resposta.

Com treballeu la solidaritat a SJD?
Hem apostat per integrar la cooperació 
internacional, l’obra social i el voluntariat 
com a pilars de la solidaritat, cosa que 
ens ha dotat d’una coordinació i solidesa 
que es tradueix en un aprofundiment de 
la tasca solidària en els nostres centres. 
Tant en l’atenció, com en la implicació de 
la societat, com en la col·laboració en pro-
jectes de països en desenvolupament.

Òscar Bardají i Martín

Treballar 
la solidaritat

18. � Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Jr 23,5-8 / Sl 71 / Mt 1,18-24]. 
Mare de Déu de l’Esperança, o 
bé Expectació del part, anomena-
da popularment «de la O» (antífo-
nes); sant Gracià, bisbe; sant Ad-
jutori, mr.

19. � Dimarts [Jt 13,2-7.24-25a / 
Sl 70 / Lc 1,5-25]. Sant Nemesi, 
mr.; sant Anastasi I, papa (399-
401) i mr.; beat Urbà V, papa (oc-
cità, 1362-1370); santa Faus-
ta, mare de família mr.; santa Eva, 
mare dels humans.

20. � Dimecres [Is 7,10-14 / Sl 
23 / Lc 1,26-38]. Sant Benjamí, 
patriarca. Sant Domènec (Domin-
go) de Silos, abat benedictí; sant 
Macari, prev. i mr.

21. � Dijous [Ct 2,8-14 (o bé: So 
3,14-18a) / Sl 32 / Lc 1,39-45]. 
Sant Pere Canisi (1521-1597), 
prev. jesuïta i doctor de l’Esglé-
sia, nat a Nimega. Sant Severí, 
bisbe i mr.; sant Gliceri, prev. i 
mr.; sant Temístocles, mr.

22. � Divendres [1Sa 1,24-28 / 
Sl: 1Sa 2,1.4-5.6-7.8abcd / Lc 
1,46-56]. Sant Zenó o Zenon, 
mr.; santa Helena, vg. clarissa; 
santa Francesca-Xaviera Cabrini, 
vg., fund., patrona dels emigrants.

23. � Dissabte [Ml 3,1-4;4,5-6 / 
Sl 24 / Lc 1,57-66]. Sant Joan de 
Kety (1390-1473), prev. de Cra-
còvia. Sant Sèrvul el Paralític; 
santa Victòria, vg. i mr.

24. � † Diumenge vinent, IV d’Ad-
vent (lit. hores: 4a setm.) [2Sa 
7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 / Rm 
16,25-27 / Lc 1, 
26-38]. Sant Delfí, 
bisbe; santa Adela, 
abadessa; santa Ir-
mina, vg., princesa. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Tres actitudes 
de Adviento

Cuando nuestra agenda lo tiene todo 
bien planificado y nos parece que to-
do debe funcionar, no siempre es así. 
Pero el posible desarreglo se encaja con 
esperanza, al saber que Dios vela por 
nosotros, que Él sale a nuestro encuen-
tro en cada momento. 

De manera particular, Adviento es el 
tiempo en el que nos preparamos para 
recibir a Dios que viene; tiempo de es-
peranza y de alegría. 

Todos estamos llamados a «ir al en-
cuentro del Señor». En el Adviento del 
2016 proponía el Papa tres actitudes 
tomadas de la liturgia para salir al en-
cuentro del Señor que viene: ser «vi-
gilantes en la oración, trabajadores 

en la caridad y exultantes en la bendi-
ción». 

Pero en el momento del encuentro 
—proseguía el Papa— tendremos una 
sorpresa, «porque él es el Señor de las 
sorpresas. La gran sorpresa es que él 
me está buscando, antes que yo co-
mience a buscarlo. Es verdad que nues-
tro camino es importante, pero él nos ha 
buscado antes. Él siempre es el primero. 
Él hace su camino para encontrarnos».

Que María, la Virgen Madre que sabe 
de esperanza, de encuentro y de amor, 
nos ayude a reiniciar siempre el cami-
no, a acoger con humildad y sencillez 
la gracia, el amor y la ternura del Señor 
que viene veloz a nuestro encuentro.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

Un mossèn es creuà per un passadís 
dels locals parroquials amb un nen de 
nou anys que anava cap a la sala del 
grup de catequesi de primera comu-
nió. El saludà, l’aturà i li preguntà amb 
un somriure, com feia amb d’altres in-
fants: «Ja pregues?». L’infant interpel-
lat, amb posat seriós però confiat, res-
pongué: «I tant; al matí, a l’anar a l’escola, 
amb la mare o el pare, segons qui m’a-
companya, i a la nit, abans d’anar a dor-
mir». «I què li dius al Senyor?», afegí el 
mossèn. Amb tota senzillesa, la res-
posta de l’infant va ser aquesta: «Pri-
mer li dono gràcies pel dia i després li 
dic si el puc ajudar en alguna cosa i, al 
final, reso el parenostre, l’avemaria i el 
glòria». Feta aquesta explicació, i amb 
un somriure —«quines preguntes que 
fa el mossèn!»—, l’infant seguí el camí 
cap a la catequesi.

Arribarà el moment, si no ha arribat 
ja —en la mesura de la seva edat— 
que el vailet descobrirà que el pot aju-
dar, i molt, posar en pràctica els ense-
nyaments de Jesús que la catequista 
proposa i els que ell llegeix a la bíblia 
infantil que li regalà la padrina de bap-
tisme. També ho aprendrà seguint el 
testimoni dels adults que l’envolten de 
més a prop —els pares, els mestres, 
el mossèn i tantes persones grans cris-

Et puc ajudar?
tianes—, que procuren estimar i ser-
vir els altres en el dia a dia, per amor 
a Déu i al proïsme. Ho copsarà posant 
aquests ensenyaments en pràctica, 
ajudant els companys a l’escola i pro-
curant ser amic de tots, parant la taula 
i endreçant l’habitació a casa, portant 
alegria als pares amoïnats o cansats, 
també quan va a veure l’àvia velleta o 
quan la família fa una almoina o ajuda 
persones necessitades... i en la inti-
mitat de la pregària en què ha estat 
iniciat, quan doni gràcies al Senyor o 
quan, ja més gran, en cerqui la voluntat. 
«Que també els nostres aprenguin a 
ser els primers en la pràctica de les bo-
nes obres i a ajudar els qui ho neces-
siten. Així no es quedaran sense fruit» 
(Tt 3,14). 

Darrera d’aquest senzill relat hi ha 
un projecte de seguiment de Déu en els 
ensenyaments de Jesús i amb la força 
de l’Esperit. Estimar-lo i estimar el proïs -
me, confiant en la seva força. Seguiment 
encara incipient, però que es va fona-
mentant. Darrera d’aquest relat hi ha 
la mediació dels pares, els catequis-
tes, els mossens i la comunitat, amb 
el seu testimoni i mestratge... i la mà 
de Déu sempre provident. «I vosaltres, 
germans, no us canseu de fer el bé» 
(2Te 3,13).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del profeta Isaïes (Is 61,1-2a.10-11)

L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè 
el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la Bona 
Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a 
proclamar als captius la llibertat, i als presos el re-
torn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Se-
nyor.
  Aclamo al Senyor ple de goig, la meva ànima cele-
bra el meu Déu, que m’ha mudat amb vestits de vic-
tòria, m’ha cobert amb un mantell de felicitat, com 
el nuvi coronat amb una diadema, com la núvia que 
s’engalana amb joiells. El Senyor Déu farà germinar 
el benestar i la glòria davant de tots els pobles com 
la terra fa créixer la brotada o el jardí fa néixer la 
sembra.

Salm responsorial (Lc 1,46-48.49-50.53-54)

R. La meva ànima celebra el meu Déu.

La meva ànima magnifica el Senyor, / el meu espe-
rit celebra Déu que em salva, / perquè ha mirat la 
petitesa de la seva serventa. / Des d’ara totes les 
generacions / em diran benaurada. R.

Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. / El seu 
nom és sant, / i l’amor que té als qui creuen en ell / 
s’es tén de generació en generació. R.

Omple de béns els pobres, / i els rics se’n tornen sen-
se res. / Ha protegit Israel, el seu servent, / s’ha re-
cordat del seu amor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica (1Te 5,16-24)

Germans, viviu sempre contents, no us canseu mai 
de pregar, doneu gràcies en tota ocasió. Això és el 
que Déu vol de vosaltres en Jesucrist. No sufoqueu 
l’Esperit, no desestimeu els dons de profecia; exa-
mineu-ho tot i quedeu-vos allò que trobeu bo, guar-
deu-vos de tota ombra de mal.
  Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot 
sants, i guardi totalment irreprensibles el vostre es-
perit, la vostra ànima i el vostre cos per quan retor ni 
nostre Senyor Jesucrist. Déu que us crida, és digne 
de tota confiança; ell ho farà així.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 1,6-8.19-28)

Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimo-
ni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per 
ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.
  Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusalem, 
sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de 
Joan fou aquest. Li preguntaren: «¿Qui ets tu?» Ell, sen-
se cap reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el 
Messies». Li preguntaren: «¿Qui ets, doncs? ¿Elies?» 
Els diu: «No el sóc». «¿Ets el Profeta que esperem?» 
Respongué: «No». Li digueren: «Doncs, ¿qui ets? Hem 
de donar una resposta als qui ens han enviat: ¿què 
dius de tu mateix?» Digué: «Sóc una veu que crida 
en el desert: “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu 
Isaïes». 
  Alguns dels enviats, que eren fariseus, li pregunta-
ren encara: «¿Per què bateges, doncs, si no ets el Mes-
sies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan els respongué: «Jo 
batejo només amb aigua, però, tot i que no el conei-
xeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; 
jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calçat». 
  Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, 
on Joan batejava.

Lectura del libro de Isaías (Is 61,1-2a.10-11)

El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque 
el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los pobres, para curar los corazones 
desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y 
a los prisioneros la libertad; para proclamar un año 
de gracia del Señor. 
  Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi 
Dios: porque me ha puesto un traje de salvación, y 
me ha envuelto con un manto de justicia, como no-
vio que se pone la corona, o novia que se adorna 
con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, co-
mo un jardín hace brotar sus semillas, así el Se-
ñor hará brotar la justicia y los himnos ante todos 
los pueblos.

Salmo responsorial (Lc 1,46-48.49-50.53-54)

R. Me alegro con mi Dios.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, / se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador; / porque ha mira-
do la humildad de su esclava. / Desde ahora me fe-
licitarán todas las generaciones. R.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en 
mí: / su nombre es santo, / y su misericordia llega 
a sus fieles / de generación en generación. R.

A los hambrientos los colma de bienes / y a los ricos 
los despide vacíos. / Auxilia a Israel, su siervo, / acor-
dándose de la misericordia. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses (1Ts 5,16-24)

Hermanos: 
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad 
gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis 
el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo 
todo; quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase 
de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique to-
talmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, 
se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo rea-
lizará.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos creyeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que 
le preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él confesó y no 
negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le pregunta-
ron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo 
soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dije-
ron: «¿Quién eres, para que podamos dar una res-
puesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti 
mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el 
desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo 
el profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos 
y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú 
no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les 
respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de voso-
tros hay uno que no conocéis, el que viene detrás 
de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de 
la sandalia».
  Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando.

DIUMENGE�I I I �D’ADVENT COMENTARI

Honradesa. Joan Baptista és un home honrat, 
coherent i sincer. No és el Messies ni cap dels 
personatges que la gent esperava. És només 
«una veu que crida» que ja és enmig del poble el 
messies que tothom esperava i ningú no conei-
xia. Aquest és l’important. «Convé que ell creixi 
i que jo minvi», diu Joan. Som allò que som i pres-
tem a la comunitat cristiana el servei que ens cor-
respon.

Esperança. Jesús es fa seves les paraules d’I-
saïes: «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu». 
M’envia a anunciar l’any jubilar, l’any de gràcia 
que comportava l’alliberament dels esclaus, la 
condonació dels deutes i la recuperació de la pro-
pietat perduda. Posava punt i final a l’empobri-
ment de molta gent. Un altre món és possible! 
És aquesta la bona nova de Jesús.

Alegria. Maria proclama que la manera de fer 
de Jesús és la de Déu. El seu cant de protesta 
contra una societat injusta com la seva i com la 
nostra que no reflecteix la voluntat de Déu. Re-
vela tot cantant que Déu i el seu Messies opten 
descaradament pels pobres i oprimits. Per fer les 
seves meravelles, se serveix de Maria de Nat-
zaret, situada a la perifèria geogràfica, social i re-
ligiosa d’Israel. I que compta també amb nosal -
tres.

Senzillesa. Els tessalonicencs preparaven el 
camí del Senyor vivint amb alegria, pregant tan 
naturalment com respiraven, essent agraïts. 
Eucaristia vol dir precisament acció de gràcies. 
Són crítics: ho examinen tot a la llum de l’Esperit 
Sant i arrepleguen tot el que hi ha de bo. Pensen 
amb el seu cap i estimen amb el seu cor. Com 
Joan Baptista, la veu, com Jesús, que viu enmig 
nostre i a qui sovint desconeixem, com Maria amb 
qui celebrem que Déu fa en nosaltres les mera-
velles que féu en ella.

L’Advent ens ofereix 
actituds assequibles 
per aplanar 
el camí del Senyor 
de cara al Nadal

P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dijous 21 (20 h). Sopar de Nadal al Se-
minari Conciliar de Barcelona.

Dissabte 23 (18.15 h). Visita al pesse-
bre vivent del Cottolengo, amb els bis-
bes auxiliars Mn. Sergi Gordo i Mn. An-
toni Vadell.

Diumenge 24 (12 h). Eucaristia amb els 
pobres i voluntaris de les Germanes 
Missioneres de la Caritat, a la parròquia 
de Sant Agustí.

Actes
El silenci del 
Nadal. Diven-
dres 22 des. 
(20.30-22.30 
h), vetlla de 
pregària a la 
parròquia de 
Sant Josep 
Oriol (c/ Dipu-
tació, 145), 
presidida per 
Pablo d’Ors, prevere, escriptor i crea-
dor dels Amics del Desert, una xarxa 
de meditadors inspirats en els pares 
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AGENDA

Estamos a las puertas de celebrar la 
Navidad. Para los cristianos, esta ce-
lebración es la conmemoración del 
nacimiento del Hijo de Dios en Belén. 
San Pablo lo dice en la carta a los Gá-
latas: «Cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido 
de mujer, nacido bajo la ley, para res-
catar a los que estaban bajo la ley, 
para que recibiéramos la adopción fi-
lial» (Gál 4,4-5). Dios en Jesucristo no 
sólo se ha hecho solidario compar-
tiendo nuestra condición humana, si-
no que, además, nos ha regalado una 
plenitud existencial que supera todas 
nuestras expectativas. Ningún ob-
sequio, por maravilloso, espléndido o 
sorprendente que sea, puede igualar 
este regalo de Dios.

Navidad es la fiesta de la solidari-
dad, porque es la manifestación de un 

Dios solidario con el mundo. San Pa-
blo lo expresa con unas palabras lle-
nas de sentido en su carta a Tito: «Se 
ha manifestado la gracia de Dios, 
que trae la salvación para todos los 
hombres» (Tit 2,11). La Navidad in-
cluye un misterio de fe, pero también 
incluye un mensaje profundamente 
humano.

El hecho de que en Cristo se haya 
manifestado la humanidad y la benig-
nidad de Dios nos debe hacer más hu-
manos, pero no sólo los días de Navi-
dad, porque la vocación de la persona 
humana es sobre todo el amor, el amor 
recibido y el amor ofrecido. Sólo en es-
ta experiencia el hombre puede encon-
trar el sentido más profundo de su vida.

El papa Francisco a menudo nos re-
cuerda su predilección por una Igle-
sia accidentada, herida y manchada 

por haber salido a la calle. La prefiere 
a una Iglesia enferma por el cierre 
y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades, por el enquista-
miento en visiones ideológicas o en 
el discurso de: «siempre se ha hecho 
así», y por el miedo a las nuevas ini-
ciativas evangelizadoras. La Iglesia 
no se reduce a una misión religiosa 
arrinconada en un ámbito privado de 
la realidad. Salir a la calle significa 
también intervenir en los ámbitos se-
culares donde se genera el pensa-
miento y la cultura, significa hacerse 
presente allí donde la gente vive sus 
alegrías y sus sufrimientos.

La Iglesia en salida que entre todos 
hacemos posible, irrumpe en un contex-
to marcado por el relativismo contem-
poráneo. Uno de los peligros de este 
relativismo ideológico es la indiferen-
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Fiesta de la solidaridad

i les mares del desert. Serà una cele-
bració oberta a tothom, en la qual 
s’escenificaran i se simbolitzaran els 
elements principals d’aquesta fes-
ta cristiana a partir de la meditació, 
el cant, el moviment contemplatiu i la 
Paraula. 

Pastoral del Sord de Barcelona. Diu-
menge 24 des., a les 12 h de la nit, Mis-
sa del Gall interpretada amb llengua de 
signes per a sords, a la parròquia Ma-
re de Déu de la Medalla Miraculosa 
(c/ Consell de Cent, 110-118).

Concert d’orgue a la Catedral. Dime-
cres 20 des. (20 h), amb obres de D. 
Buxtehude, J.S. Bach, N. Bruhns i G. 
Böhm interpretades per Òscar Garcia. 
Entrada lliure.

Ofici de Nadal - Cantata n. 2 de l’Oratori 
de Nadal de J.S. Bach (1685-1750). 
Dissabte 23 des. (19 h), a la basílica 
dels Sants Just i Pastor (pl. Sant Just i 
Pastor 1, t. 933 017 433).

Parròquia de la Puríssima Concepció 
(c/ Llúria, 70). Durant les fetes de Na-
dal podeu visitar el pessebre situat al 
claustre. Dia 24 des. (19 h), escenes 
del pessebre, realitzades per infants. 
A les 19.15 h, «Missa del Pollet». A les 
24 h, Missa del Gall amb la coral Veus 
Vives. També us convidem a participar 
en el X Concurs de Pessebres, les ba-

ses del qual les trobareu al t. 934 576 
552.

Nadal a Santa Maria del Mar (pl. Santa 
Maria, 1). Día 24 de diciembre (18 h), 
misa navideña con acento latinoameri-
cano, coorganizada con Fedelatina. A 
les 23 h, Cant de la Sibil·la, amb Àn-
gels Graells i la Coral Sinera: Oriol Cas-
tanyer, director. A les 24 h, Missa del Gall 
amb cants i nadales.

Celebració dels 25 anys del Projecte 
Sostre. Diumenge 17 des. (11.30 h), 
eucaristia a la parròquia de Sant Mi-
quel del Port de la Barceloneta (c/ Sant 
Miquel, 39).

Sessió de reflexió de l’actualitat cultu-
ral i religiosa. Dilluns 18 des. (19 h), 
amb Sigfrid Gras, adjunt a la direcció i 
cap de continguts i programes de TVC. 
A l’auditori de la Fundació Joan Mara-
gall (c/ València 244, 1r).

Recés d’hivern a la ciutat. «“Hi hagué 
un vespre i un matí i fou el vuitè dia”, a 
la recerca del salm 156 resseguint la 
segona carta als Corintis». Del 2 al 5 de 
gener de 2018, amb Conxa Adell i Car-
dellach. Al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les (c/ Anglí, 55). Informació i re-
serves: t. 932 038 915.

«Literatura i cristianisme». Dijous 21 
de desembre (20 h), Éric-Emmanuel 

Schmitt, a càrrec d’Enric Emo. Al c/ Rie -
ra de Sant Miquel, 1 bis. Entrada lliu-
re. Més informació: conselldelaics@
caputxins.cat

Pelegrinatges
Ruta franciscana 2018. Del 28 de julio 
al 4 de agosto, visitando Roma, Assís 
y lugares franciscanos. Organizada por 
la Comisaría de Tierra Santa de los frailes 
franciscanos (c/ Santaló 80, t. 932 022 
757, 932 092 090). Plazas limi tadas.

Publicacions
Calendari l’Er-
mità 2018. Tra-
dicional del pa-
gès, agrari i as-
tronòmic. Llibret 
de 52 pàgines, 
per l’astròleg 
fra Ramon dels 
Pirineus i editat 
per Edicions 
Morera, on hi 

trobareu dades astronòmiques, crono-
lògiques i religioses, entre 
d’altres continguts. Més in-
formació: www.calendarier-
mita.cat
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cia ante el sufrimiento del prójimo. En 
cambio, la empatía es una caracterís-
tica del ser humano que nos puede ser 
de gran ayuda. Es esta capacidad la 
que nos permite desarrollar institu-
ciones o realizar actividades verdade-
ramente colectivas.

La Navidad nos recuerda que Dios 
es amigo del hombre. Este Dios y es-
te hombre son los que se han manifes-
tado de manera concreta e histórica 
en Cristo. Esta es la luz de Navi dad. 
Esta es la luz que brilló en la ciudad 
de David hace más de dos mil años: 
«Hoy, en la ciudad de David, os ha na-
cido un Salvador, el Mesías, el Señor» 
(Lc 2,11).

Por eso, el Adviento y la Navidad 
son una invitación a hacernos todos 
más humanos, más solidarios con los 
que sufren hambre y sed, con los en-
fermos y los pobres, con los que están 
solos aquí y en todo el mundo. Encar-
némonos en nuestro mundo tal como 
lo hizo el Hijo de Dios hace unos dos 
mil años.


