
tuació d’aquestes entitats d’Església, 
moltes de les quals he tingut ocasió de 
visitar, permet cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones, sense deixar 
d’oferir el necessari aliment espiritual. 
Atenen les persones que ho necessi-
ten, sense cap discriminació per raó de 
procedència, llengua, raça o religió. En 
aquesta labor i treball constant hi ha 
la llavor d’una societat més humana i 
fraterna. 

Una persona que dona un cop de mà 
a una altra és a l’avantsala de la troba-
da amb Déu. Qui s’apropa a un pobre, 
a un malalt, a qui està sol, és al mateix 

Imatge d’un dels carrers del barri del Raval

Crist a qui s’apropa, ja que com diu el 
papa Francesc: «Les persones pobres i 
dèbils són la carn de Crist» (Visita apos-
tòlica del Sant Pare a Geòrgia, octubre 
de 2016). 

Agraeixo a tantes persones i entitats 
l’esforç que fa possible que molta gent 
senti que forma part d’una família que 
l’estima. Gràcies a aquest esforç, som 
i serem una societat acollidora que 
afronta els problemes donant el millor 
de si mateixa. Sentir-se part d’una fa-
mília és la millor vacuna per gaudir de 
bona salut en qualsevol barri del món. 
Fem barri, fem família.

full DOMINICAL
16 de desembre de 2018
esglesiabarcelona.cat
Aportació voluntària: 0,30 Ð

N.50
ANY LXXX

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

El Raval: 
una realitat 
amb esperança
El Raval és un dels barris de Barcelo-
na amb més demanda d’acció social. 
Aquesta àrea, multicultural i rica en di-
versitat, concentra problemàtiques molt 
representatives de la realitat de la ciu-
tat, a les quals es refereixen sovint els 
mitjans de comunicació. En poc més 
d’un quilòmetre quadrat viuen més de 
48.000 persones, una xifra que tripli-
ca la densitat mitjana de la ciutat.

La meitat dels veïns són d’origen es-
tranger. Hi predomina una classe mit-
jana empobrida, amb un alt nombre de 
famílies en risc d’exclusió social, desa-
favorides i sense esperança. El 30% de 
la població està desocupada. El 37% 
té professions de perfil baix. Un 72% 
dels habitants només té estudis pri-
maris. Més de dos mil persones grans 
viuen soles.

Totes aquestes persones afronten 
un dia a dia difícil, amb preocupacions 
molt importants que ens afecten a tots, 
com la feina, l’habitatge, els fills, etc. 
Tot això es barreja amb problemes 

greus de qualitat de vida, d’espai pú-
blic, de gentrificació i de seguretat.

Afortunadament, a més a més de 
la tasca que fan les institucions públi-
ques, al barri del Raval hi ha unes cin-
quanta entitats que es dediquen a aju-
dar aquestes persones i, a més, també 
hi ha molta gent que ofereix el seu ajut 
a nivell individual. L’esperança és la 
gent. Amb persones altruistes acon-
seguirem una societat més digna i co-
hesionada. Sense aquesta solidaritat 
els problemes serien molt més greus. 
Tenim una gran xarxa social molt ac -
tiva, que no només està facilitant la 
unió i la bona convivència al barri, si-
nó que contribueix a reduir problemà-
tiques i, en alguns casos, brots de vio -
lència. 

Moltes d’aquestes actuacions pro-
venen de l’Església: les parròquies, Cà-
ritas, el treball dels religiosos i diverses 
entitats del barri, en les quals col·labo-
ren molts cristians com a voluntaris, 
que posen en pràctica la seva fe. L’ac-

ACTUALITAT

En acabar la darrera Assemblea Gene-
ral del Sínode es varen elegir els mem-
bres del Consell de la seva Secreta ria 
General. Una de les finalitats d’aquest or-
ganisme, que inclou representants dels 

cinc continents, és ajudar el secretari ge-
neral a preparar la següent sessió ordi-
nària del Sínode dels Bisbes. L’elecció 
d’aquests membres es fa per votació 
dels pares sinodals. Com a represen-

tants del continent europeu varen ser ele-
gits tres arquebisbes: Joan Josep Ome-
lla, arquebisbe de Barcelona; Christoph 
Schönborn, arquebisbe de Viena; i Mat-
teo M. Zuppi, arquebisbe de Bolonya.

El cardenal Omella, elegit membre 
del Consell de la Secretaria General 
del Sínode
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ENTREVISTA

IGNASI M. FOSSAS

En el llibre L’Advent 6+1 (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat), el P. Igna-
si M. Fossas, prior de Montserrat, pre-
senta els elements més característics 
de la litúrgia d’Advent. L’explica d’una 
manera pedagògica, clara i amena, 
sense deixar de ser un text profund. Hi 
ofereix unes claus per ajudar el lector 
a viure amb intensitat aquest temps li-
túrgic, a més de donar-li uns elements 
que faciliten la memorització dels con-
tinguts —fa servir una regla mnemotèc-
nica original: el número 6.

Per què és important l’Advent?
Perquè és el temps de preparació de la 
segona festa més important de l’any li-
túrgic, el Nadal. Ve a ser com una quares-
ma de Nadal. D’altra banda, l’Advent ens 
ajuda a comprendre millor què significa 
l’encarnació del Verb de Déu, de la sego-
na persona de la Santa Trinitat, de qui-
na manera això afecta la nostra vida i 
com és d’important, també, la veritat 
de la segona vinguda de Crist, el que en 
diem la fi del món i el judici final.

Quins són els elements més caracte-
rístics de la litúrgia d’Advent?
Diria que és la pedagogia del desig. L’Ad-
vent ens ensenya a gestionar els nostres 
desigs més íntims i més fonamentals. 
Ens ajuda a fer-los més intensos i al ma-
teix temps ens indica on els podem sa-
tisfer adequadament o, més ben dit: 
Qui és l’únic que ens els pot satisfer ple-
nament, o sigui Jesús de Natzaret, Déu i 
Home.

Com ho explica en el llibre?
Faig servir una cosa que vaig aprendre 
d’un professor salesià que vaig tenir a 
Roma. Ell deia que una cosa la saps bé 
quan la pots explicar o dir de sis mane-
res diferents. És el que ell anomena-
va la regla del 6. Un any que havia de 
fer una explicació molt breu sobre l’Ad-
vent als escolans, se’m va acudir de fer 
servir aquesta regla mnemotècnica i 
buscar els trets més propis de l’Advent: 
1 tal, dos qual, tres... i així, endut pel joc 
dels números, hi vaig afegir el 7.

Òscar Bardají i Martín

Pedagogia 
de l’Advent

17. � Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Gn 49,1-2.8-10 / Sl 71 / Mt 1,1-
17]. Sant Joan de Mata, prev. pro-
vençal, cofund. Trinitaris (OSST, 
1198); sant Llàtzer, germà de 
Marta i Maria, de Betània, res-
suscitat per Jesús; sant Esturmí, 
abat; sant Franc de Sena. 

18. � Dimarts [Jr 23,5-8 / Sl 71 / 
Mt 1,18-24]. Mare de Déu de l’Es -
perança, o bé Expectació del part, 
anomenada popularment «de la 
O» (antífones); sant Gracià, bis-
be; sant Adjutori, mr.

19. � Dimecres [Jt 13,2-7.24-
25a / Sl 70 / Lc 1,5-25]. Sant Ne-
mesi, mr.; sant Anastasi I, papa 
(399-401) i mr.; beat Urbà V, pa-
pa (occità, 1362-1370); santa 
Fausta, mare de família mr.; san-
ta Eva, mare dels humans.

20. � Dijous [Is 7,10-14 / Sl 23 / 
Lc 1,26-38]. Sant Benjamí, pa-
triarca. Sant Domènec (Domingo) 
de Silos, abat benedictí; sant Ma-
cari, prev. i mr.

21. � Divendres [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’Església, nat a Nimega. Sant Se-
verí, bisbe i mr.; sant Gliceri, prev. 
i mr.; sant Temístocles, mr.

22. � Dissabte [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. � † Diumenge vinent, IV d’Ad-
vent (lit. hores: 4a setm.) [Mi 5,
2-5a / Sl 79 / He 10,5-10 / Lc 1,
39-45]. Sant Joan de Kety (1390-
1473), prevere de 
Cracòvia. Sant Sèr-
vul el Paralític; san-
ta Victòria, verge i 
màrtir. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Fa quaranta anys, els darrers dies del 
mes de novembre i els primers de de-
sembre, els mitjans de comunicació 
recolliren a bastament la trista notícia 
de la mort d’un religiós que, acompa-
nyat per dos dels seus alumnes de 
quinze i setze anys, havien traspassat 
mentre feien una travessa, víctimes 
d’una tempesta de vent i neu. El fet 
trasbalsà la vida de l’escola, de les fa-
mílies, dels professors, de tot el perso-
nal de serveis i, evidentment, dels alum-
nes, que llavors tenien entorn dels setze 
i disset anys. «Germans, no volem que 
ignoreu què serà dels qui han mort, per-
què no us entristiu [...]. Tal com creiem 
que Jesús morí i ressuscità, també 
creiem que gràcies a Jesús, Déu s’en-
durà amb ell els qui han mort» (1Te 4,
13-18).

Han passat quaranta anys. Fa po-
ques setmanes, un diumenge al matí, 
uns vint-i-cinc antics alumnes del profes-
sor i companys d’estudis dels alumnes 
traspassats es trobaren a la capella de 
l’escola. Els recursos tecnològics faci-
litaren la convocatòria. Hi havia també 
mitja dotzena d’antics professors. S’a-
plegaren entorn l’altar, cadascun amb 
la seva realitat personal, amb la seva 
història, però amb uns elements tem-

Un record arrelat
porals i vitals comuns, amb experièn-
cies viscudes i compartides en l’edat 
escolar, arrelades en la pròpia vida. 
Reunits per recordar i pregar junts des 
del nivell de fe de cadascú. També hi 
era la família d’un dels joves sinistrats. 
«En el nom del Pare, del Fill i de l’Espe-
rit Sant», començà la celebració euca-
rística. Fou una celebració senzilla, 
participada i viscuda. Les paraules 
pronunciades i acollides, també els si-
lencis, tenien un sentit i una densitat 
especials. Se succeïren cançons, pregà-
ries, escolta atenta de la Paraula... i com-
partiren el pa de l’Eucaristia, Jesús en-
tre nosaltres. 

La trobada va tenir una estona per 
recordar i parlar del religiós professor 
i dels companys amb to serè i emotiu, 
de com van rebre la trista notícia i com 
la visqueren encara adolescents. Re-
cords de les persones i dels fets en la 
comunió dels sants que ens uneix en 
l’amor del Pare. Confiant en Ell com hi 
confiava el religiós professor, que tenia 
a la seva habitació un cartell en el qual, 
sobre la fotografia d’unes muntanyes, 
es llegia: «La tempesta pot precipitar- 
se damunt meu, enmig de l’abisme 
d’un torb ferotge... sempre en Jesús res-
taré salvat.» 

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

La mejor inversión: 
dar y darse
Una vez leí unas líneas de un epi-
tafio, que amplío: 

1. «El dinero que gastamos pa-
ra comprar cosas, ya no existe. 

2. Lo que invertimos en capri-
chos está perdido, se esfumó. 

3. Lo que tenemos guardado, 
ahorrado, es como si no existie-
ra.

4. Lo que dimos, repartimos, 
ofrecimos a los pobres, —por 
Amor—, está bien guardado, cre-
cido, multiplicado en el Cielo.»

Todo el bien que hemos hecho 
y realizado de todo corazón a los 
hermanos Pobres, lo que compar-
timos, todo lo que dimos por Amor, 
se lo hicimos a Jesús. Él nos pro-
metió «el ciento por uno». 

El cardenal F. Sebastián dice: 
«Cáritas es tan Iglesia como el Sa-
grario.»

Por todo cuanto hicimos, acom-
 pañamos, ayudamos a un enfer-

mo, si fue hecho por Amor, la re -
compensa será grande en el Cielo.

—«Tú haz el bien y no mires a 
quién». Porque, el que no hace el 
bien y se deja llevar por el mal, 
además de hacer daño a otros, 
se perjudica a sí mismo, al dejar 
de ayudar y de querer el bien del 
otro.

El P. Plus enseñaba: «Nada atrae 
menos que los semi generosos.»

Es falso que uno se enriquece 
con lo que gana y atesora. Uno se 
hace rico con lo que da y se da. 
Ya acá y para el más Allá.

—Sí, la felicidad, la dicha es-
tán en dar y darse.

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

J. M. Alimbau Argila 
Pbro., lic. en Teol., 

Medalla de Plata del Inst. de 
Teol. Espiritual de Barcelona

por sus 50 años en el Full Dominical 
y en Radio Barcelona
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S’acosta Nadal i els «Sembra-
dors d’Estrelles» es conver-
teixen en autèntics missio-
ners i surten als carrers per 
portar el missatge d’Amor de 
Jesús i felicitar el Nadal en 
nom dels missioners. Uneix-
te a la festa!
  Amb aquesta activitat tam-
bé volem agrair el suport de les 
persones que, en la jornada 
del Domund i en altres dates, 
preguen i col·laboren amb els 
missioners. 
  Podeu demanar aquestes 
estrelles a la Delegació de 
Missions: ddmissions51112@
arqbcn.cat. 
  També podeu consultar 
el nostre blog: https://dele-
gaciomissionsarqbarcelona.
blogspot.com/

El passat 28 de novembre es 
va celebrar el segon acte de la 
commemoració dels 50 anys 
de la Residència Sacerdotal 
Sant Josep Oriol, situada al bar-
ri de les Corts de Barcelona. 
En primer lloc, a la capella de la 
casa, el cardenal Joan Josep 
Omella va presidir una eucaris-
tia d’acció de gràcies per l’ac-
tivitat d’aquest centre durant 
mig segle, en què ha acollit més 
de 300 sacerdots. En aques-
ta celebració va pronunciar 
l’homilia el bisbe de Terrassa, 
Mons. Josep Àngel Saiz Mene-
ses. Després es va celebrar un 
acte cultural en el qual hi varen 
haver diverses intervencions 
musicals i literàries i una con-
ferència històrica a càrrec del 
Dr. Josep M. Martí Bonet, ca-
nonge de la Catedral. El darrer 
acte d’aquesta commemoració 
se celebrarà, ajudant Déu, el 
23 de març de 2019, festa de 
Sant Josep Oriol.

Diumenge 30 de desembre, a les 
17 h, se celebrarà la festa litúrgica 
de la Sagrada Família. Presidirà l’Eu-
caristia el cardenal Joan Josep Ome-
lla, arquebisbe de Barcelona, a la 
Basílica de la Sagrada Família. Per 
assistir-hi, cal disposar d’una invi-
tació gratuïta que es podrà recollir 
a la parròquia de la Sagrada Famí-
lia (c/ Sardenya, 318) del 17 al 21 
de desembre (de 10 a 13 h i de 17 
a 20 h). També hi ha entrades pre-
ferents destinades als matrimonis 
que celebren vint-i-cinc, cinquanta 
o més anys de vida conjugal i que 
vulguin renovar la seva promesa 
d’amor. En aquest cas, les persones 
interessades s’han de posar en con-
tacte amb el Secretariat de Pastoral 
Familiar per tal d’indicar les seves 
dades personals i l’any del casa-
ment (t. 934 538 659).

ACTUALITAT

Els infants feliciten 
el Nadal de part 
dels missioners

50 anys de la Residència Sacerdotal 
Sant Josep Oriol

«Família i parròquia: 
una resposta 
a la soledat» 



full dominical  16 de desembre de 2018Pàg. 8 església arxidiocesana de barcelona

Sortida del laberint. Una trajectòria intel·lectual, 
de Lluís Duch. Aquest llibre arriba a les llibreries 
un mes després de la mort de l’autor, professor, 
antropòleg i monjo de Montserrat. Aquesta obra 
de 210 pàgines, editada per Fragmenta, ens en-
dinsa en l’apassionant trajecte biogràfic de qui ha 
estat considerat per molts com un dels últims 
grans savis contemporanis, i recull les lliçons que 
l’autor va impartir en la càtedra Ferrater Mora de 
la Universitat de Girona. 
  El llibre acaba glossant les figures d’Abraham i 
d’Ulisses, com a síntesi entre el món judeocris-
tià i el món clàssic.

Ángeles o robots. La interioridad humana en la so-
ciedad hipertecnológica, de Jordi Pigem. Ed. Frag-
menta, 198 páginas. 
  La presente versión castellana, realizada por el 
mismo autor, es una ampliación y actualización 
de la obra catalana original, que recibió el XXV Pre-
mio Joan Maragall de ensayo, otorgado por la Fun-
dació Joan Maragall y publicado por esta entidad 
en coedición con Editorial Viena.

Cómo santa Teresa me acompañó al sufismo, de Mar-
día Herrero. Esta joven autora explica la historia de 
cómo la lectura de santa Teresa de Jesús la llevó 
de la mano hasta el maestro sufí Mawlana Sheij Na-
zim. El sufismo es un movimiento místico dentro de la re-
ligión islámica. Ha escrito el prólogo el sacerdote y es-
critor Pablo d’Ors, quien considera que éste es «un 
libro para releer y degustar, para cerrarlo y ensoñar 
un poco, para volver a abrirlo y acariciar alguna fra-
se porque acuña una verdad. Yo veo amor en este 
libro. Veo un amor que despierta el mío: mis ganas 
de ser bueno, mis ganas de escribir, de abrirme, de 
abrazar al otro, de comulgar».

Panikkar per Panikkar. Llibre de 236 pàgines, edi-
tat per Fragmenta. 
  En el marc de la celebració de l’Any Panikkar, 
es publica aquesta antologia elaborada pel ma-
teix autor, que recull les introduccions per a cada 
un dels volums de la seva Opera Omnia, o Obres 
Completes, que publica la mateixa editorial.

ACTUALITAT

Salvador del mundo. Celebraciones de Ad-
viento y Cuaresma, de Marco Frisina. Edicions 
Paulines publica la darrera obra musical 
d’aquest compositor del Vaticà, amb un CD i 
el llibre que recull les partitures d’obres per 
interpretar durant l’Advent i la Quaresma. 
Marco Frisina és un prevere romà, amb una 
carrera musical extensa i de reconegut pres-
tigi mundial. També és autor d’un ampli ven-
tall d’oratoris i composicions religioses que 
s’interpreten a la ciutat vaticana. En aques-
ta obra han col·laborat intèrprets espanyols 
com el Cor de la Catedral de Màlaga i els 
Pueri Cantores de la mateixa ciutat, dirigits 
pel mestre Antonio Tomás del Pino Romero.

El vuitè volum de les Obras Completas de San Jo-
sé Manyanet recull la predicació del sacerdot fun-
dador de les Filles i Fills de la Sagrada Família. 
Té 1.088 pàgines i ha estat editat, com els an-
teriors, per la Biblioteca d’Autors Cristians de 
Madrid. 
  En aquesta edició, les exhortacions i sermons 
estan dividits en tres seccions. La primera inclou 
els referents a l’any litúrgic; la segona als mis-
teris de la vida de la Mare de Déu i sant Josep; 
i la tercera presenta la vida cristiana, religiosa i 
sacerdotal. 
  El volum ha estat preparat per Josep M. Blan-
quet i Josep Roca, S.F., i pot adquirir-se a les lli-
breries religioses.

Vuitè volum de 
les obres completes 
de sant Josep Manyanet

Sortida del laberint 
Una trajectòria intel·lectual

Ángeles o robots. 
La interioridad humana 
en la sociedad 
hipertecnológica

Cómo santa Teresa 
me acompañó al sufi smo

Panikkar per Panikkar
Antologia elaborada per l’autor

Salvador del mundo 
Celebraciones de Adviento 
y Cuaresma
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Lectura de la profecia de Sofonies 
(So 3,14-18a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Ale-
gra’t i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. 
El Se nyor ha tret fora els qui et condemnaven, 
ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu 
el Se nyor, rei d’Israel, no veuràs mai més cap 
desastre. Aquell dia diran a Jerusalem: «No tin-
guis por, Sió, no deixis caure les mans, el Se-
nyor, el teu Déu, el tens a dintre, com a Salva-
dor poderós; per tu s’ha transportat d’alegria, 
et renova el seu amor, està de festa i crida de 
goig com en dies d’aplec».

Salm responsorial (Is 12,2-6)

R.  Aclama’l ple de goig perquè el Sant d’Israel 
és gran a la teva ciutat.

El Se nyor és el Déu que em salva, / confio, no 
m’espanto. / D’ell em ve la força i el triomf, / és 
ell qui m’ha salvat. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua / de 
les fonts de salvació. / «Enaltiu el Senyor, pro-
clameu el seu nom, / feu conèixer entre els po-
bles les seves gestes. / Recordeu que el seu 
nom és excels». R.

Canteu al Se nyor que ha fet coses glorioses. / 
Que ho publiquin per tota la ter ra. / Poble de 
Sió, aclama’l ple de goig, / perquè el Sant d’Is-
rael / és gran a la teva ciutat. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Filips (Fl 4,4-7)

Germans, viviu sempre contents en el Se nyor; 
ho repeteixo, viviu contents. Que tot hom us 
conegui com a gent de bon tracte. El Se nyor és 
a prop. No us inquieteu per res. A cada ocasió 
acudiu a la pregària i a la súplica, i presenteu a 
Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. 
Així la pau de Déu, que sobrepas sa el que po-
dem entendre, guardarà els vostres cors i els 
vostres pensaments en Jesucrist.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc 
(Lc 3,10-18)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Ai-
xí, doncs, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui 
tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i 
qui tingui menjar que el comparteixi també amb 
els altres». Entre els qui anaven a fer-se batejar, 
hi havia també uns cobradors d’impostos que li 
deien: «I nos altres, mestre, ¿què hem de fer?» 
Ell els contestà: «No exigiu més del que està es-
tablert». Igualment uns guardes li preguntaven: 
«Què hem de fer també nos altres?» Ell els deia: 
«No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo 
o de denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra 
soldada».
  La gent, que vivia en l’expectació, sospitava 
si Joan no fóra potser el Mes sies. Ell respongué 
dient a tot hom: «Jo us batejo només amb aigua, 
però ve el qui és més poderós que jo, tan pode-
rós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. 
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja 
té la pala a les mans per ventar la seva era; el 
blat, l’entrarà al seu graner, però la palla, la cre-
marà en un foc que no s’apaga». Amb aquestes 
i moltes altres exhortacions, Joan anunciava 
al poble la bona nova.

Lectura de la profecía de Sofonías 
(Sof 3,14-18a)

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, rego-
cíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusa-
lén.
  El Señor ha revocado tu sentencia, ha expul-
sado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, es-
tá en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel 
día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no 
desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio 
de ti, valiente y salvador; se alegra y goza con-
tigo, te renueva con su amor; exulta y se ale-
gra contigo como en día de fiesta.

Salmo responsorial (Is 12,2-6)

R.  Gritad jubilosos, porque es grande en medio 
de ti el Santo de Israel.

«Él es mi Dios y Salvador: / confiaré y no teme-
ré, / porque mi fuerza y mi poder es el Se-
ñor, / él fue mi salvación». / Y sacaréis aguas 
con gozo / de las fuentes de la salvación. R.

«Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / 
cantad a los pueblos sus hazañas, / proclamad 
que su nombre es excelso». R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anun-
ciadlas a toda la tierra; / gritad jubilosos, habi-
tantes de Sión, / porque es grande es en me-
dio de ti el Santo de Israel. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 4,4-7)

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo 
repito, alegraos. Que vuestra mesura la conoz-
ca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os 
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la ora-
ción y en la súplica, con acción de gracias, vues-
tras peticiones sean presentadas a Dios. Y la 
paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (Lc 3,10-18)

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contes-
taba: «El que tenga dos túnicas, que compar-
ta con el que no tiene; y el que tenga comida, 
haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse 
unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, 
¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contes-
tó: «No exijáis más de lo establecido». Unos sol-
dados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, 
¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No ha-
gáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con 
falsas denuncias, sino contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no se-
ría el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose 
a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que es más fuerte que yo, a quien no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bau-
tizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tie-
ne el bieldo para aventar su parva, reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una ho-
guera que no se apaga». Con estas y otras mu-
chas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evan-
gelio.

DIUMENGE�I I I �D’ADVENT COMENTARI

Com a Església en camí, Poble de Déu que pere-
grina enmig de la història, la companyia del Se-
nyor Ressuscitat és el nostre únic sosteniment 
real. Ara bé, la nostra condició de creients es ma-
nifesta en el testimoniatge públic que donem. 
El temps d’Advent, bo i no ser directament un 
temps penitencial, sí que ens convida a replante-
jar-nos com vivim en aquest món, ja que Advent 
significa preparació per a la vinguda definitiva del 
Senyor Jesús, i també a redreçar la nostra vida 
com a testimonis que Déu existeix, ens estima, 
ens salva i ens transforma en persones amb un 
Esperit nou: l’Esperit Sant de Crist. 

En l’Evangeli que hem sentit avui, Lluc ens pre-
senta el missatge del Baptista, en extraordinària 
coherència amb allò que predicarà Crist poste-
riorment. Són indicacions senzilles, gairebé de 
sentit comú natural: vida de sobrietat i de correc-
te compliment de les obligacions personals. Ara 
bé, sant Joan Baptista, precursor del Senyor, ens 
recorda que cal nodrir aquestes accions d’una 
ànima, d’una motivació sobrenatural i interior: 
l’alegria confiada que no estem sols en la vida, 
que Déu Pare és provident, i que ens acompanya 
i ens guia en cada circumstància de la nostra 
història personal i comunitària. 

Així, com Crist va voler mostrar amb la seva vi-
da i la seva missió com a profeta que un altre estil 
de vida és possible, nosaltres, ara, tenim la tas-
ca de ser testimonis d’aquesta vida subversiva, 
amb la subversió de l’amor de Déu: confessant 
la fe, celebrant els sagraments, tastant el bon gust 
de ser Poble del Senyor, unint-nos a Déu i entre 
nosaltres amb esperit de pregària. Sense això, re-
cordem, no serviria de res una vida correcta o co-
herent. Cal que vagi acompanyada d’autenticitat 
de cor i de vida. 

Advent: una alegria 
confiada que 
reconforta i esperona
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

Agenda

Nadal a la Basílica de la Sagrada Fa-
mília. Dilluns 24 de desembre, a les 
19.30 h, «Missa del Pollet», presidida 
per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar 
de Barcelona. Hi participarà el Cor Fran-
cesc Valls. Accés per la façana del Nai-
xement, a partir de les 19 h. Entrada 
lliure amb aforament limitat. A les 24 h, 
Missa del Gall a la cripta. Dimarts 25 
de desembre, a les 9 h, missa interna-
cional de Nadal a la Basílica. Hi parti-
ciparà el Cor Francesc Valls. Accés per 
la façana del Naixement, a partir de les 
8.30 h. Entrada lliure amb aforament 
limitat. Misses del dia de Nadal a la 
cripta, a les 10.30 h, 11.45 h, 13.00 h, 
18.30 h i 20.15 h. 

Nadal a Santa Maria del Mar. Dia 24 
des. (18 h) «Misa navideña latinoame-
ricana», organitzada amb la Fedelatina. 
A les 23 h, Cant de la Sibil·la (el més 
antic a Catalunya des de 1984). A les 
24 h, Missa del Gall amb música i cants 
nadalencs. 

Parròquia de la Puríssima Concepció 
(c/ Llúria, 70). Durant les festes de Na-
dal podeu visitar el pessebre situat 
al claustre. Dia 24 des. (19 h), esce-
nes del pessebre, realitzades per in-
fants. A les 19.15 h, «Missa del Pollet». 
A les 24 h, Missa del Gall amb la coral 
Veus Concepció. Vespres cantades 
en totes les solemnitats, a les 19 h. 
També us convidem a participar en el 
Concurs de Pessebres, obert a tothom. 
Podeu demanar les bases al t. 934 576 
552, a/e: parroquiaconcepciobcn@
gmail.com / www.parroquiaconcep-
ciobcn.org

Els Pastorets de l’Ametlla de Merola, 
de Francesc d’Assís Picas, amb músi-
ca de Josep Conangla, direcció musical 
i arranjaments de Carles Casas. Repre-
sentacions els dies 23 des. (17 h); 26 
des. (18 h); 30 des. (17 h); 13 i 20 de 
gener (17 h). Al Teatre Esplai (pl. del Tea-
tre, s/n). Informació: t. 686 278 836. 
Venda d’entrades: www.ametllade-
merola.cat

Sessió de reflexió de l’actualitat cultu-
ral i religiosa. Dilluns 17 des. (19 h), 
amb Xavier Solà, periodista, director i 
presentador del programa La nit dels 
ignorants 2.0 de Catalunya Ràdio. 
A l’auditori de la FJM (c/ València 244, 
1r), moderada per Òscar Bardají.

Asociación de Adoradoras del Santísi-
mo Sacramento (Esclavas del Sagra-
do Corazón, c/ Mallorca, 234). Dijous 
20 des. (12 h), oració al Santíssim Sa-
grament seguida d’Eucaristia a les 
12.30 h. 

Cantates solidàries de Bach. Dissabte 
22 des. (20.15 h), a l’església del Mo-
nestir de les Religioses Clarisses de 
la Divina Providència de Badalona (c/ 
d’Arnús, 62), a càrrec del Conjunt Ins-
trumental del Conservatori de Badalo-
na i solistes, amb direcció de Jordi Mon-
toliu. Aportació voluntària.

XXIV Cicle de Música per la Solidaritat. 
Dimecres 19 des. (19 h), concert extra -
ordinari de Nadal amb obres de Verdi, 
Curtis, Puccini, Mascagni, Sorozábal, 
Chapí i Caballero. A l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona (av. Diagonal, 647). Aportació 
solidària: 6 E. Organitza: Ass. per l’Al-
tre Cor Cremat de Barcelona-Ajut al 
Quart Món. 

Amics de Sant Francesc. Dijous 20 
de desembre (20 h), «El Nadal de sant 
Francesc», amb fra Josep Maria Mas-
sana. Als Franciscans del c/ Santa-
ló, 80.

Pelegrinatges a Terra Santa. Propers 
pelegrinatges: del 9 al 16 de maig, del 
5 al 12 de setembre i del 10 al 17 d’oc-
tubre de 2019, organitzats per la Co-
missaria de Terra Santa dels frares fran-
ciscans (c/ Santaló 80, t. 932 022 
757 / 932 092 090). Places limitades. 

Presentació del 
llibre La força de 
la vocació. La vida 
consagrada avui. 
Recull una conver-
sa profunda entre el 
papa Francesc i 
Fernando Prado, 
missioner claretià 
i actual director de 
Publicaciones Cla-
retianas. Dilluns 17 des. (19 h), a la Lli-
breria Claret (c/ Llúria, 5). Hi intervin-
dran: Octavi Vilà, abat del Monestir 
de Poblet; Rosa Masferrer, vicepre si-
denta de la Unió de Religiosos de Ca-
talunya, i Míriam Díez, direc-
tora de l’Observatori Blan-
querna de Comunicació, 
Religió i Cultura.

El Raval es uno de los barrios de 
Barcelona con más demanda de ac-
ción social. Esta área, multicultu-
ral y rica en diversidad, concentra 
problemáticas muy representati-
vas de la realidad de la ciudad, a 
las que se refieren a menudo los me-
dios de comunicación. En poco más 
de un kilómetro cuadrado viven 
más de 48.000 personas, una ci-
fra que triplica la densidad media 
de la ciudad.

La mitad de los vecinos son de 
origen extranjero. Predomina una 
clase media empobrecida, con 
un alto número de familias en ries-
go de exclusión social, desfavo-
recidas y sin esperanza. El 30% 
de la población está desocupada. 
El 37% tiene profesiones de per-
fil bajo. Un 72% de sus habitan-
tes sólo tiene estudios primarios. 
Más de dos mil ancianos viven so-
los.

Todas estas personas afrontan 
un día a día difícil, con preocupa-
ciones muy importantes que nos 
afectan a todos, como el trabajo, 
la vivienda, los hijos, etc. Esto se 
mezcla con problemas graves de 
calidad de vida, de espacio públi-
co, de gentrificación y de seguri-
dad.

Afortunadamente, además de la 
labor que realizan las instituciones 
públicas, en el barrio del Raval 
hay unas cincuenta entidades que 
se dedican a ayudar a estas per-
sonas y, además, también hay mu -
cha gente que ofrece su ayuda a ni-
vel individual. La esperanza es la 
gente. Con personas altruistas con-
seguiremos una sociedad más dig-
na y cohesionada. Sin esta solida-
ridad los problemas serían mucho 
más graves. Tenemos una gran red 
social muy activa, que no sólo es-
tá facilitando la unión y la buena 
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El Raval: una realidad con esperanza
Una persona que echa una ma-

no a otra está en la antesala del 
encuentro con Dios. Quien se acer-
ca a un pobre, a un enfermo, a quien 
está solo, es al mismo Cristo a 
quien se acerca, ya que como dice 
el papa Francisco: «Las personas 
pobres y débiles son la carne de 
Cristo» (Visita apostólica del Pa-
pa a Georgia, octubre de 2016).

Agradezco a tantas personas 
y entidades el esfuerzo que hace 
posible que mucha gente sienta 
que forma parte de una familia que 
le ama. Gracias a este esfuerzo, 
somos y seremos una sociedad 
acogedora que afronta los proble-
mas dando lo mejor de sí misma. 
Sentirse parte de una familia es 
la mejor vacuna para gozar de 
buena salud en cualquier barrio 
del mundo. Sintamos que somos 
«barrio», sintamos que somos «fa-
milia».

convivencia en el barrio, sino que 
contribuye a reducir problemáticas 
y, en algunos casos, brotes de vio -
lencia.

Muchas de estas actuaciones 
provienen de la Iglesia: las parro-
quias, Cáritas, el trabajo de los re-
ligiosos y diversas entidades del 
barrio, en las cuales colaboran 
muchos cristianos como volunta-
rios, que ponen en práctica su fe. 
La actuación de estas entidades 
de Iglesia, muchas de las cuales 
he tenido ocasión de visitar, per-
mite cubrir las necesidades bási-
cas de las personas, sin dejar de 
ofrecer el necesario alimento es-
piritual. Atienden a las personas 
que lo necesitan, sin discriminación 
por razón de procedencia, lengua, 
raza o religión. En esta labor y tra-
bajo constante está la semilla de 
una sociedad más humana y fra-
terna.
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