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Jesucrist, Rei de l’Univers
Coincidint amb la darrera setmana de l’any litúrgic, 
celebrem la III Setmana de la Bíblia. Aquesta setma-
na culminarà amb el primer diumenge d’Advent, diu-
menge de la Paraula i primer dia del nou any litúrgic. 
Inaugurarem un nou cicle de lectures dominicals, cen-
trat en l’evangeli de Lluc, l’evangeli que accentua la 
misericòrdia de Déu. El fet de canviar de cicle de lec-
tures, ens mou a reflexionar sobre el lloc de la Sagra-
da Escriptura en la vida de l’Església i del cristià.

Des del Concili Vaticà II, la presència de la Sagrada 
Escriptura s’ha fet més extensa i palesa en la vida i 
en la reflexió de l’Església. Pensem en l’amplitud del 
nostre Leccionari per a les celebracions litúrgiques: 
les lectures pròpies per a cada dia de l’any, els tres 
cicles de lectures dominicals, les lectures per a la 
celebració dels sagraments, la Litúrgia de les Hores. 
Aquestes lectures, acompanyades d’una oportuna 
predicació, ens acosten, any rere any, a la riquesa 
i profunditat de la paraula de Déu, que se’ns revela 
en la Sagrada Escriptura. A més a més, des de fa 
anys, la pràctica de la lectio divina, o lectura orant de 
l’Escriptura, ha fet que en moltes persones, grups 
i comunitats, el text de la Bíblia s’hagi convertit en 
el seu punt de referència.

En la Sagrada Escriptura, Déu ens parla per mitjà 
de les paraules humanes que la conformen, ja que en 
ella habita l’Esperit Sant, i en ella s’encarna el Verb 
creador de Déu. Llegint i rellegint-ne les pàgines, a 
més de la persona de Jesucrist, ens trobem amb 
l’exemple de molts creients de l’antigor que, en les 

seves circumstàncies específiques, van saber cop-
sar la presència de Déu en la seva vida i van saber 
respondre-hi amb fe i disponibilitat. És per això que 
la seva experiència de fe il·lumina i guia la nostra 
pròpia experiència de fe. Com diu el salmista: «La te-
va paraula és llum dels meus passos» (Salm 119,
105).

El Vaticà II manifestava la veneració que l’Església 
sempre ha tingut vers la Sagrada Escriptura, idèntica 
a la que té vers el Cos del Senyor; i és per això que 
recomanava fer traduccions acurades per a posar 
el tresor de la paraula de Déu en mans de tots els 
membres del poble cristià. En ella hi trobem forta-
lesa per a la fe, aliment per a la vida cristiana, font 
de vida espiritual i sosteniment per al testimoni de 
la fe. I recomanava a tots els cristians llegir assídua-

ment la Sagrada Escriptura acompanyada de la pre-
gària i meditació, perquè desconèixer les Escriptu-
res és desconèixer el Crist (cf. DV 25, citant el co-
mentari de sant Jeroni al profeta Isaïes).

Us convido a fer l’experiència de llegir assíduament 
la Bíblia, una lectura assossegada i profunda, acom-
panyada de la pregària personal, obrint-nos així a 
descobrir-hi la paraula que Déu ens adreça, parau-
la que pot sostenir la nostra vida cristiana enmig de 
les alegries i dificultats de la vida diària. ¿Per què no 
agafeu, en els propers dies, l’evangeli de Lluc, per exem-
ple, i en feu una lectura seguida i meditada, a la llum 
de l’Esperit Sant que alena en el nostre cor? Que la 
paraula de Déu sigui dia rere dia llum per als nostres 
passos! Feliç Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Uni-
vers.

ACTUALITAT

El passat 6 de novembre, el bisbe Anto-
ni Vadell va instituir set nous acòlits al 
Seminari Conciliar de Barcelona en el de-
curs d’una solemne cele bra ció eucarís-
tica. Sergio Adán, Jordi Avilés, Santiago 
Cellier, Alfonso de Alarcón, Joan Francesc 
Cortès, Samuel Gutiérrez i Pau Manent 
van tornar a dir al Senyor: «Soc aquí.»

Després de temps de formació, afron-
taven l’acolitat. No com un mer tràmit 
en el seu camí cap al sacerdoci, sinó 
com un pas més, amb convicció i ale-
gria. Tot, per viure l’aventura apassio-
nant a la qual han estat cridats. Es 
tracta d’un ministeri de servei a l’al-
tar, especialment en la celebració de 
la missa. Una celebració que implica, 
necessàriament, una participació sin-
gular en el servei de l’Església.

Els nous acòlits van ser convidats pel 
bisbe Vadell a esdevenir instruments 

dòcils de la gràcia, capaços de parti -
cipar amb unció en el culte públic de l’Es-
glésia: «Com deia el beat Pere Tarrés, 
vosaltres mateixos heu d’ofrenar la 
vostra vida a Déu a l’altar i lliurar-la en 
favor dels germans.» «La despropor ció 
entre la nostra petitesa i la missió rebu-
da és enorme —va recordar-los també 
el bisbe—, i us asseguro que això ani-
rà in crescendo, però no tingueu por, 
perquè el Senyor us ha esco llit i estimat 
amb predilecció.»

Després de la benedicció del bisbe 
sobre els candidats, va tenir lloc el ritu 
propi de l’acolitat. És a dir, es va fer el 
lliurament simbòlic de la patena amb 
el pa, que va acabar amb unes breus 
paraules que recollien l’essència del 
nou ministeri rebut: «Viu de tal manera 
que puguis servir dignament la taula 
del Senyor i de l’Església.»

Un pas més 
cap al presbiterat
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ENTREVISTA

NÚRIA VADILLO

La Núria Vadillo i en Lluís Pallàs es van 
casar fa 30 anys. L’any 2005 tenien sis 
fills biològics i van decidir iniciar el procés 
per a l’adopció d’un infant, «però dels 
que no vol ningú, amb alguna malaltia, 
amb preferència cap als síndrome de 
Down». «Sentíem dir a la gent: «no avortis, 
dona’l en adopció»; però després vèiem 
que aquests nens es quedaven als cen-
tres, sols. Ho vam portar a l’oració i ens 
vam animar a veure-ho clar», assegura 
la Núria. Després de l’Anna van arribar 
l’Oriol, la Maria i l’Aslan, tots quatre adop-
tats amb necessitats especials. Actual-
ment, són pares de 10 fills, d’entre 28 i 
8 anys. La Núria Vadillo col·labora com a 
voluntària amb la Fundació IRES, per fo-
mentar l’adopció i l’acolliment de nens 
amb necessitats especials, i és membre 
del Consell Escolar de l’escola Nen Déu.

Per què us vau plantejar l’adopció de 
nens amb discapacitat?
Com a cristians que volem viure l’Evange-
li en la nostra vida diària no podíem viu-
re còmodament mentre hi ha nens sense 
família. Nens que, en alguns casos, de-
cideixen eliminar perquè són diferents.

És una crida de Déu?
Totalment. Nosaltres diem que és una vo-
cació dins de la nostra vocació matrimo-
nial. D’una forma o d’una altra, Déu ens 
ha fet veure quin era el nostre camí i què 
volia de nosaltres a cada moment. No 
podíem dir que no. No podíem girar la ca-
ra a les necessitats d’aquests nens amb 
capacitats diferents.

Com us sentiu recompensats, a nivell 
de fe?
Déu és sempre molt generós. Sempre es-
tà al nostre costat en les dificultats, que 
no són poques. No és ni de lluny un camí 
fàcil. Sense Déu seria impossible. Ens 
ha fet confiar molt més en Ell i en la se-
va providència. Això dona molta pau. Ara 
som capaços de valorar el que tenim i el 
que és realment important. I veure que 
per a nosaltres és un luxe tenir aquests 
fills. Ho fas per amor i reps amor.

Òscar Bardají i Martín

Adopcions 
amb necessitats 
especials

26. � Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23 / Lc 21,
1-4]. Sant Silvestre (†1267), 
abat, fund. branca benedictina; 
sant Lleonard de Porto Maurizio, 
prev. franciscà; sant Joan Berch-
mans (1599-1621), rel. jesuïta 
belga; sant Sirici, papa (384-399); 
sant Conrad, bisbe. 

27. � Dimarts [Ap 14,14-20 / Sl 
95 / Lc 21,5-11]. Mare de Déu 
de la Medalla Miraculosa (1830); 
sant Basileu, bisbe i mr.; beat Ra-
mon Llull, mr., terciari franciscà, 
de Mallorca (1232-1316). 

28. � Dimecres [Ap 15,1-4 / Sl 
97 / Lc 21,12-19]. Sant Ruf, mr.; 
sant Mansuet, bisbe i mr.; sant 
Jaume de Marchia, prev. francis-
cà; santa Caterina Labouré, vg. 
paüla. 

29. � Dijous [Ap 18,1-2.21-23;
19,1-3.9a / Sl 99 / Lc 21,20-28]. 
Sant Sadurní, Serni o Cerní, bis-
be de Tolosa de Llenguadoc i mr.; 
sant Demetri, mr.; santa Il·lumi-
nada, vg. 

30. � Divendres [Rm 10,9-18 / 
Sl 18 / Mt 4,18-22]. Sant Andreu, 
apòstol, de Betsaida, deixeble del 
Baptista i germà de Pere. Santa 
Justina, vg. i mr. 

1. � Dissabte [Ap 22,1-7 / Sl 94 / 
Lc 21,34-36]. Sant Eloi, bisbe 
de Noyon (641-660), patró dels 
qui treballen els metalls; sants 
Edmon Campion i Robert South -
well, preveres, i beats Roger Fil-
cock, Robert Middleton i com-
panys, màrtirs (jesuïtes); sant 
Naüm, profeta (s. VII aC); santa 
Natàlia, mr., esposa de sant Adrià.

2. � † Diumenge vinent, I d’Ad-
vent (lit. hores: 1a setm.) [Jr 33,
14-16 / Sl 24 / 1Te 3,12–4,2 / 
Lc 21,25-28.34-36]. Sant Silvà, 
bisbe; santa Bibiana, vg. i mr. (s. 
IV); santa Elisa, vg.; 
beata Maria-Ànge-
la Astorch (1592-
1665), vg. caputxi-
na, de Barcelona. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Les persones discapacitades 
en el nou Pla pastoral
Amb motiu del Dia Internacional de les 
Persones Discapacitades, que com ca-
da any se celebra el dia 3 de desembre, 
donem gràcies a Déu pel nou Secretariat 
diocesà de Pastoral per a les Persones
amb Discapacitat. Aquest nou secreta-
riat procurarà vetllar perquè en l’Església 
de Barcelona siguin ateses les diverses 
discapacitats en les seves específiques 
necessitats.

També volem deixar constància i agrair 
que el nou Pla pastoral, dins tres dels cinc 
eixos que presenten els objectius que té 
la nostra diòcesi de cara als propers anys, 
hi són presents les persones amb dis-
capacitats. Ho recollim a continuació:

1.1. Catequesi:

[...] que propiciï un encontre personal 
amb Jesucrist. Aquesta és una tasca 
prioritària i conjunta de les delegacions 
diocesanes de Catequesi i de Pastoral 
Familiar, sense oblidar la catequesi a 
persones amb discapacitats i amb limi-
tacions sensorials...

2.5. Experiències de fragilitat:

En aquest capítol hem d’encabir-hi 
des de la indigència humana i psicolò-

gica (malaltia física i psíquica, sole-
dat, marginació, discapacitats físiques 
i sensorials...) fins a la necessitat es-
piritual i religiosa que senten molts po-
bres...

5.5. Activitats i experiències integra-
dores:

[...] potenciar totes les iniciatives que 
tinguin com a finalitat la integració social 
i, si són cristianes, també eclesial, de les 
persones amb discapacitats físiques, 
psíquiques i sensorials.

Per començar, convindria recollir 
dades de les realitats d’Església que 
ja existeixen i ofereixen una atenció 
pastoral a diverses discapacitats, 
per fer-ne un llistat. Desitgem contac-
tar-hi amb totes. Si teniu coneixement 
d’alguna d’aquestes entitats, ens po-
deu informar o posar-s’hi en contac-
te a través de pastoraldis capacitats@
arqbcn.cat

Gràcies i comptem amb les vostres 
pregàries!

Secretariat diocesà de Pastoral 
per a les Persones amb Discapacitat

PASTORAL�PER�A�LES�PERSONES�
AMB�DISCAPACITAT

S’apropa als setanta-cinc anys. En fa 
vora deu que està malalt. Una malaltia 
que el manté força lúcid, que porta amb 
dignitat, però que li ha anat restant fa-
cultats. No parla, no és autònom per 
moure’s... és totalment dependent. Les 
mirades, però, són sovint eloqüents, alho-
ra que agraïdes. Els seus ulls transmeten, 
sempre, aquest agraïment penetrant, 
sobretot quan els nets el visiten i pas-
sen una estona amb ell. Els familiars 
s’aboquen a fer-li companyia i donar-li 
escalf. Un dia un dels fills rep un reco-
neixement públic i la tarda del lliura-
ment del guardó tota la família voldria 
ser-hi, però algú ha de tenir cura de l’a-
vi. Un dels familiars directes s’hi ofe-
reix: no anirà a la festa. Assabentat de 
tot, tanmateix, un amic de tota la vida s’o-
fereix per acompanyar el malalt la tar-
da en qüestió i el vespre. La família pot 
participar així en l’esdeveniment i l’a-
vi restarà atès. Les hores de la tarda i 
el vespre se succeeixen amb el seu rit-
me habitual. A casa, amb l’avi, no hi ha 
cap possibilitat de compartir paraules. 
Només les mirades i la mà que estreny 
la de l’amic amb el reconfort que trans-
met. I la proximitat que traspua amor i 
servei. Les hores passen. El silenci ro-
man i cada vegada és més eloqüent. 

Apropar-se a Jesús sofrent
«Estava malalt, i em vau visitar» (Mt 25,
36).

La malaltia posa de manifest la feble-
sa de la persona, fa experimentar la prò-
pia impotència, és un dels problemes 
greus que capgiren la vida humana. La 
malaltia pot comportar angoixa, por, 
qüestionament de certeses que es con-
sideraven assumides i indiscutibles. 
Alhora, pot ser font de maduresa que 
ajudi a discernir la situació, encara més 
quan la persona malalta ho pot viure.

Visitar l’amic quan arriba la malaltia, 
tenir-ne cura una tarda, és un signe de 
generosa amistat, de complicitat en el 
dolor, de compassió, reconfort i espe-
rança, moment privilegiat de consola-
ció compartida. La dificultat de comu-
nicació amb el malalt queda superada 
pel corrent d’afecte, per l’ambient que 
la visita del familiar o de l’amic genera. 
Encara que sigui només per una esto-
na, descentra de la preocupació que 
provoca la malaltia. «Així es va complir 
allò que havia anunciat el profeta Isaïes: 
Ell va portar les nostres febleses i pren-
gué damunt seu les nostres malalties» 
(Mt 8,17). Ser-hi. Pot semblar poca co-
sa, i tanmateix pot ser-ho tot: ser al cos-
tat del malalt en el dolor que apropa 
a Jesús sofrent.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura de la profecia de Daniel 
(Dn 7,13-14)

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure 
venir enmig dels núvols del cel com un Fill 
d’home, s’acostà al vell venerable, el pre-
sentaren davant d’ell i li fou donada la so-
birania, la glòria i la reialesa, i tots els po-
bles, tribus i llengües li faran homenatge. 
La seva sobirania és eterna, no passarà 
mai, la seva reialesa no decaurà.

Salm responsorial (92)

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat.

El Senyor és rei, va vestit de majestat. / El Se-
nyor va vestit i cenyit de poder. R.

Manté ferm tot el món, incommovible. / El 
vostre soli es manté des del principi, / vós 
sou des de sempre. R.

El vostre pacte és irrevocable; / la sante-
dat, Senyor, escau a casa vostra / al llarg 
de tots els temps. R.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan 
(Ap 1,5-8)

Jesucrist és el testimoni fidel, el primer 
ressuscitat d’entre els morts, el sobirà dels 
reis de la terra. Ell ens estima i ens ha 
alliberat dels nostres pecats amb la seva 
sang per fer de nosaltres una casa reial, 
uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pa-
re; que li sigui donada la glòria i el poder 
pels segles dels segles. Amén. Mireu, ve 
sobre els núvols, i tothom el veurà amb 
els propis ulls, fins aquells que el van tras-
passar, i totes les famílies de la terra es 
lamentaran per ell. Sí, amén.
  Jo soc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, 
i l’Omega, que és la darrera, diu el Senyor 
Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir, 
el Déu de l’univers.

  Lectura de l’evangeli segons 
sant Joan (Jn 18,33b-37)

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «¿Ets 
tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «¿Surt 
de vós, això que em pregunteu, o són d’al-
tres els qui us ho han dit de mi?» Respon-
gué Pilat: «Jo, no soc pas jueu. És el teu 
poble i els mateixos grans sacerdots, els 
qui t’han entregat a les meves mans. He 
de saber què has fet». Jesús respongué: 
«La meva reialesa no és cosa d’aquest 
món. Si fos d’aquest món, els meus ho-
mes haurien lluitat perquè jo no fos entre-
gat als jueus. I és que la meva reialesa no 
és d’aquí». Pilat digué: «Per tant, vols dir 
que ets rei». Jesús contestà: «Teniu raó: 
jo soc rei. La meva missió és la de ser un 
testimoni de la veritat; per això he nascut i 
per això he vingut al món: tots els qui són 
de la veritat escolten la meva veu».

Lectura de la profecía de Daniel 
(Dan 7,13-14)

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi 
venir una especie de hijo de hombre entre 
las nubes del cielo. Avanzó hacia el ancia-
no y llegó hasta su presencia. A él se le dio 
poder, honor y reino. Y todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder 
es un poder eterno, no cesará. Su reino no 
acabará.

Salmo responsorial (92)

R. El Señor reina, vestido de majestad.

El Señor reina, vestido de majestad; / el 
Señor, vestido y ceñido de poder. R.

Así está firme el orbe y no vacila. / Tu tro-
no está firme desde siempre, / y tú eres 
eterno. R.

Tus mandatos son fieles y seguros; / la san-
tidad es el adorno de tu casa, / Señor, por 
días sin término. R.

Lectura del libro del Apocalipsis 
(Ap 1,5-8)

Jesucristo es el testigo fiel, el primogé -
nito de entre los muertos, el príncipe de 
los reyes de la tierra. Al que nos ama, y nos 
ha librado de nuestros pecados con su 
sangre, y nos ha hecho reino y sacerdo-
tes para Dios, su Padre. A él, la gloria y el 
poder por los siglos de los siglos. Amén. 
  Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo 
lo verá, también los que lo traspasaron. 
Por él se lamentarán todos los pueblos de 
la tierra. Sí, amén. 
  Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y ha de venir, 
el todopoderoso».

  Lectura del santo Evangelio según 
san Juan (Jn 18,33b-37)

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». 
  Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 
  Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu 
gente y los sumos sacerdotes te han en-
tregado a mí; ¿qué has hecho?». 
  Jesús le contestó: «Mi reino no es de es-
te mundo. Si mi reino fuera de este mun-
do, mi guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero mi 
reino no es de aquí». 
  Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 
  Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido y para esto he ve-
nido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escu-
cha mi voz».

JESUCRIST� �REI �DE�TOT�EL�MÓN COMENTARI

1.  Daniel i l’Apocalipsi ens instrueixen sobre Crist 
Rei. Daniel ens el presenta com el Fill d’home. Rep 
de Déu una sobirania gloriosa i eterna, plenament 
humana, en viu contrast amb les quatre bèsties 
ferotges que surten del mar trinxant-ho tot. Re-
presenten quatre imperis opressors. 

2.  L’Apocalipsi identifica aquest «Fill de l’home» amb 
Jesús, el testimoni de la veritat. Ha vençut la mort. 
I fent-se seu el projecte de Déu, —el qui és, el qui 
era i el qui està en camí—, amb la força del seu 
Esperit i amb la nostra col·laboració, empeny la 
història cap a una realització plena. Per dominar 
i vèncer no esclafa ni deshumanitza. Allibera do-
nant la seva vida fins a l’última gota de la sang.

3.  L’evangeli arrodoneix la figura del Fill de l’home 
encarant-lo amb Ponç Pilat, representant de l’im-
peri romà. Com tot imperi, el romà s’imposa ser-
vint-se de la mentida, l’opressió, la negació dels 
drets. Davant d’ell, Jesús es confessa rei, no pas 
un rei qualsevol sinó com a testimoni de la veri-
tat de Déu i de l’home. 

4.  Ponç Pilat l’escarneix presentant-lo davant la gent 
coronat d’espines i ultratjat. És l’HOME. Després 
aprendrà que a més és Fill de Déu. El poble —el 
del temps de Pilat i el nostre— rebutja aquest rei 
Home i Fill de Déu. No el volen com a rei.

5.  On rau la reialesa de Jesús? No pas en la força o 
la riquesa sinó en l’amor i el servei més humil. 
Abraça tothom, però es decanta descaradament a 
favor dels crucificats, dels marginats, dels cucs de 
la terra privats de dignitat. Jesús Rei de reis cruci-
ficat, s’hi identifica. Tenia fam, tenia set en el fa-
molenc i en l’assedegat...

6.  Si proclamem Crist rei nostre, hem de fer nostres 
les seves causes. Ajudem-lo a implantar el seu 
regne de justícia, d’amor i de pau.

Jesucrist, 
Rei de l’Univers
P. JAUME SIDERA, claretià
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Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

Activitats del 
cardenal Omella
Dimarts 27 (12.30-16 h). Trobada amb 
preveres acompanyants de joves.

Actes
De la Creu a la Glòria. Meditació sobre 
la façana de la passió. Dimarts 27 de 
novembre (19.30 h), a la Basíli ca de la 
Sagrada Família, meditació conduïda 
pel Dr. Armand Puig i Tàrrech i acte pre-
sidit pel cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona, amb l’acom-
panyament musical d’orgue de Juan de 
la Rubia. Entrada lliure (accés per la fa-
çana del Naixement  del carrer Marina). 

Ritu d’Ingrés al Catecumenat. Per a 
infants en edat catequètica. Dissabte 
1 des. (12-16 h), matí festiu-catequè-
tic al Seminari Conciliar de Barcelo na 
(c/ Diputació, 231). A les 17.15 h, ce-
lebració del ritu a la Catedral, presidida 
pel bisbe Toni Vadell. Per a adults, diu-
menge 2 des. (16 h), a la Catedral, presi-
dida pel cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona. Cal inscripció 
prèvia (t. 934 541 898 / 620 030 530).

Secretariat de Pastoral de la Salut. Dia 
27 de novembre (18-19.30 h), trobada 
monogràfica adreçada als voluntaris de 

AGENDA

les parròquies i a les perso nes inte res-
sades en el tema «Cures pal·liatives, 
una atenció desconeguda», a càrrec del 
Dr. Jesús González, de l’equip de l’ICO 
(Institut Català d’Oncologia). A la seu 
del Secretariat de Pasto ral de la Salut 
(c/ Sant Pau, 101). Es prega confirma-
ció: t. 933 171 597 (de 9.30 a 14.30 h).

Novena de la Immaculada a la Basíli-
ca de la Concepció (c/ Llúria, 70). Mis-
sa amb predicació, seguida de pregària 
a Maria Immaculada. Dia 29 nov. (19 
h); dia 30 nov. (19 h); dia 1 des. (18 h); 
dia 2 des. (13 h i 20.30 h); dia 3 des. 
(19 h); dia 4 des. (19 h); dia 5 des. (19 
h); dia 6 des. (19 h); dia 7 des. (22 h), 
amb adoració eucarística. Hi partici pa-
ran Mn. Ramon Corts i altres sacerdots. 
Info: www.parroquiaconcepciobcn.org

Taller monàstic al Monestir de Mont-
serrat. Cap de setmana del 8 i 9 de 
desembre, per tal de donar a conèixer 
als joves la vida monàstica. Informa-
ció i inscripcions: t. 938 777 765, c/e: 
vo cacions@abadiamontserrat.net, fa-
cebook: Montserrat projecte de vida.

Conferència sobre la postveritat, a 
càrrec de J. García del Muro, autor del 
llibre Good bye, veritat. Dijous 29 de 
novembre (20 h), a Pompeia (c/ Riera 
de Sant Miquel, 1 bis).

102è aniversari de la mort del germà 
Carles de Foucauld. Dissabte 1 de de-
sembre (18 h), a la casa de la Comuni-

tat de Jesús (c/ Joan Blanques, 10); a les 
18 h, acollida; a les 18.30 h, audiovisual 
«Tornar a Natzaret»; a les 19 h, adora-
ció; i a les 20 h, refrigeri. Informació: Co-
munitat de Jesús; secretaria@comu-
nitatde jesus.net; Comunidad Ecuméni-
ca Horeb: foucauld.horeb@gmail.com; 
Hermanitas de Nazaret: htas_nazaret@
ono.com

Activitats al Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les (c/ Anglí, 55). Diumenge 25 
nov. (11.30 h), presentació del llibre 
El Salteri. Crit i lloança, de la germana 
Griselda Cos i Boada. Dissabte 1 des. 
(19 h), vetlla d’Advent.

Contra la ceguesa incòmoda i autosu-
ficient: una mirada crítica a la crisi mi-
gratòria i de les persones refugiades. 
Dijous 29 nov. (18.30 h), presentació 
d’aquest nou quadern de Justícia i Pau, 
al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231). 
Hi intervindran M. Dolors Oller, autora 
del quadern, i Josep Ll. Iriberri, funda dor 
i primer director del Service Accueil Mi-
grantes (SAM) al Marroc.

In memoriam
P. Lluís Duch i Álvarez, 
monjo de Montserrat. 
Morí l’11 de novembre al 
monestir de Montserrat. 
Tenia 82 anys, en feia 45 
que era monjo i 49 que va ser ordenat 

prevere. Era doctor en teologia per la 
Universitat de Tübingen (Alemanya), 
especialitzat en Antropologia. Professor 
emèrit de la UAB, de l’ISCREB, de l’ICR 
Sant Fructuós i de l’Abadia de Mont-
serrat, entre altres institucions. Autor 
de més de 50 llibres i opuscles, i més de 
300 articles en obres col·lectives. 

Publicacions
Document final del 
Sínode sobre els jo-
ves. Tres setmanes 
després de la cloen-
da del darrer Sínode 
dels Bisbes, ja dispo-
sem d’aquesta versió 
catalana del document 
final Els joves, la fe i el 

discerniment vocacional, en una acu-
rada versió de Mn. Josep Ruaix i Vinyet; 
un petit llibre de 150 pàgines, en la col-
lecció «Documents del Magisteri», edi-
tada per Claret. Resulta molt interes-
sant la lectura de les 167 propostes 
aprovades per la majoria dels pares 
sinodals on es pot constatar una gran 
sintonia amb el pensament del papa 
Francesc, amb el nostre Pla Pastoral 
Diocesà i amb els criteris de «sinodali-
tat missionera» que han 
inspirat el nou organigra-
ma de la nostra diòcesi. 
La seva lectura és molt re-
comanable.

Coincidiendo con la última semana 
del año litúrgico, celebramos la III Se-
mana de la Biblia. Esta semana culmi-
nará con el primer domingo de Advien-
to, domingo de la Palabra y primer día 
del nuevo año litúrgico. Inaugurare-
mos un nuevo ciclo de lecturas domi-
nicales, centrado en el evangelio de 
Lucas, el evangelio que acentúa la mi-
sericordia de Dios. El hecho de cam-
biar de ciclo de lecturas, nos mueve a 
reflexionar sobre el lugar de la Sagra-
da Escritura en la vida de la Iglesia y 
del cristiano.

Desde el Concilio Vaticano II, la pre-
sencia de la Sagrada Escritura se ha 
hecho más extensa y patente en la 
vida de la Iglesia y en la reflexión. Pen-
semos en la amplitud de nuestro Lec-
cionario para las celebraciones litúr-
gicas: las lecturas propias para cada 

día del año, los tres ciclos de lecturas 
dominicales, las lecturas para la ce-
lebración de los sacramentos, la Li-
turgia de las Horas. Estas lecturas, 
acompañadas de una oportuna pre-
dicación, nos acercan, año tras año, 
a la riqueza y profundidad de la pa-
la bra de Dios, que se nos revela en 
la Sagrada Escritura. Además, desde 
hace años, la práctica de la lectio di-
vina, o lectura orante de la Escritu ra, 
ha provocado que en muchas perso-
nas, grupos y comunidades, el texto 
de la Biblia se haya convertido en su 
punto de referencia.

En la Sagrada Escritura Dios nos 
habla por medio de las palabras hu-
manas que la conforman, ya que en 
ella habita el Espíritu Santo y se en-
carna el Verbo creador de Dios. Le-
yendo y releyendo sus páginas, ade-
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Arzobispo de Barcelona

Jesucristo, Rey del Universo tiana, fuente de vida espiritual y sostén 
para el testimonio de la fe. Por eso re-
comendaba a todos los cristianos leer-
la asiduamente, acompañando la lec-
tura con la oración y la meditación, 
porque desconocer las Escrituras es 
desconocer a Cristo (cf. DV 25, citan-
do el comentario de san Jerónimo al 
profeta Isaías).

Os invito a hacer la experiencia de 
leer asiduamente la Biblia, una lectu-
ra sosegada y profunda, acompaña-
da de oración personal, abriéndonos 
a descubrir la palabra que Dios nos 
dirige, palabra que puede soste ner 
nuestra vida cristiana en medio de 
las alegrías y dificultades de la vida 
diaria. ¿Por qué no recuperar, en los 
próximos días, el evangelio de Lucas, 
por ejemplo, y hacer una lectura se-
guida y meditada, a la luz del Espíri tu 
Santo que ilumina nuestro corazón? 
¡Que la palabra de Dios sea día a día 
luz para nuestros pasos! Feliz Solem-
nidad de Jesucristo, Rey del Universo.

más de la persona de Jesucristo, nos 
encontramos con el ejemplo de mu-
chos creyentes de la antigüedad que, 
en sus circunstancias específicas, 
supieron captar la presencia de Dios 
en su vida y supieron responder con 
fe y disponibilidad. Por ello su expe-
riencia de fe ilumina y guía nuestra 
propia experiencia de fe. Como dice 
el salmista: «Lámpara es tu palabra 
para mis pasos» (Salmo 119,105).

El Vaticano II manifestó la venera-
ción que la Iglesia siempre ha tenido 
hacia la Sagrada Escritura, idéntica 
a la que tiene hacia el Cuerpo del Se-
ñor; y por eso recomendó hacer tra-
ducciones precisas para poner el te-
soro de la palabra de Dios en manos 
de todo el pueblo cristiano. En la Sa-
grada Escritura encontramos fortale-
za para la fe, alimento para la vida cris-


