
full DOMINICAL

Nadal és el misteri de l’Encarnació del 
Fill de Déu i l’anunci de la nostra sal-
vació. Per Nadal el cel baixa a la ter-
ra; Déu es fa home; l’Etern entra en 
el temps; l’Omnipotent es fa pobre; 
l’Altíssim esdevé petit; el Fort esde-
vé dèbil; l’Incorruptible assumeix la 
nostra carn; el Fill de Déu es fa un de 
nosaltres, naixent com un infant en 
braços de la Verge Maria.

El fet que Jesús neixi en un lloc geo-
gràfic concret, d’una mare de qui sa-
bem el nom, en una família de la qual 
coneixem els orígens, la residència i, 
fins i tot, la genealogia, ens permet 
contemplar un esdeveniment que ha 

transformat el món i que ha marcat de 
forma indeleble la vida dels homes. 
El teòleg Oscar Cullmann deia que no 
és casual que els anys es comptin 
des del naixement de Jesucrist, una 
manera de comptar que assenyala 
un «abans» i un «després» de l’esde-
veniment de la seva vinguda al món.

Per al creient, per Nadal la vida ad-
quireix així un nou significat. Nadal no 
és només un misteri que mira el pas-
sat, sinó que és un fet que s’arrela en 
el temps present. Recordo que, ara fa 
un any, en el número del temps nada-
lenc de la revista dels jesuïtes italians 
La Civiltà Cattolica, el seu editorial aca-

bava amb una cita d’Angelus Silesius, 
un místic alemany del segle XVI, que 
va escriure: «Si mil vegades nasqués 
Crist a Betlem, / però no [neix] en tu, / 
estàs perdut eternament.»

Nadal ens interroga sobre la nos-
tra fe i sobre la manera com acollim 
els nostres germans i germanes. 
Quan l’Omnipotent decideix néixer 
a Betlem, encarnat en un Infant, op-
ta per venir al món en la precarietat, 
sense comoditats, amb les dificul-
tats d’una família que lluita per tirar 
endavant el seu projecte de vida. Na-
dal és la revolució de la tendresa de 
Déu que «derroca els poderosos del 
soli i exalta els humils» (Lc 1,52). La 
pau i la justícia es construeixen dia 
a dia, reconeixent la dignitat de tota 
vida humana, des de la més petita 
i indefensa i reconeixent que tot és-
ser humà és fill de Déu i, per tant, el 
nostre germà.

Nadal és, doncs, un do al qual hem 
d’estar oberts. L’Emmanuel és el Déu 
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que ve entre nosaltres per guarir-nos 
dels nostres pecats i per donar-nos el 
sentit de la fraternitat i de la filiació 
divina. Nadal ens convida sempre a 
renovar-nos, a sentir-nos germans 
els uns amb els altres. 

Si Jesús es fa un de nosaltres, es 
fa proper a nosaltres, també nosal-
tres som convidats a apropar-nos als 
altres. Si la vida cristiana és un ca-
mí i una assimilació progressiva de 
la vida de Jesús, la nostra conscièn-
cia ha de sentir-se interpel·lada per 
l’experiència de la pobresa i la humi-
litat que marquen l’entrada del Se-
nyor de la glòria en la nostra història.

«No tingueu por. Us anuncio una 
nova que portarà a tot el poble una 
gran alegria: avui, a la ciutat de Da-
vid, us ha nascut un salvador, que és 
el Messies, el Senyor» (Lc 2,10-12). 
Que bonic seria que, com els pastors, 
acollíssim el do del Nadal amb cor 
de pobre. Amb aquesta esperança, 
desitjo a tots un sant i fratern Nadal.

Misteri d’amor
 † CARD. JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
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ENTREVISTA

M. DOLORS OLLER

En el nou Quadern per la solidaritat de 
Justícia i Pau (JiP) Barcelona: «Contra la 
ceguesa incòmoda i autosuficient. Una 
mirada a la crisi migratòria i de les per-
sones refugiades», M. Dolors Oller, doc-
tora en Dret i membre de JiP, fa una 
anàlisi concisa de la complexitat del fet 
migratori actual i aporta propostes de 
canvi. Davant la situació actual de 68 
milions de desplaçats, Oller denuncia 
que «Europa ha prioritzat una visió ins-
trumental d’immigrants i refugiats, sen-
se tenir en compte la dignitat de tota 
persona i els seus drets.»

Per què hem arribat fins aquest punt?
Una de les causes és l’economicisme 
imperant que ha portat a veure els im-
migrants i refugiats només com a mà 
d’obra necessària per a garantir la nos-
tra prosperitat. A això cal afegir políti-
ques migratòries que vulneren els drets 
humans i que tenen com a únic punt de 
mira salvar el mercat europeu a tota 
costa. I també que es perceben els nou-
vinguts com un perill per a la identitat de 
les societats d’acollida.

Com podem revertir aquesta situació?
Amb el compromís d’Europa i dels altres 
països rics pel desenvolupament just 
i equilibrat, generador de pau, de les di-
ferents zones del planeta per tal de fer 
efectiu el dret a no emigrar. Lluitar con-
tra el negoci de les guerres. Fer refor-
mes en les normes d’estrangeria i sobre 
l’asil per adequar-les a les noves neces-
sitats i formar persones solidàries, ober-
tes a la riquesa de la diversitat.

Què cal fer com a cristians?
Encarnar els valors de l’Evangeli per tal 
que es transformin en actituds que ens 
portin a l’acció, com ara acollir i tenir cu-
ra d’immigrants i refugiats, anant més 
enllà de lleis, normes i protocols: són 
germans nostres! Defensar els seus 
drets, denunciar les situacions d’inhu-
manitat que viuen, passar d’una cultu-
ra del recel i la por davant del que és 
desconegut a una cultura de la trobada 
amb l’altre.

Òscar Bardají i Martín

Acollir germans 
nostres

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Vivir la verdadera 
Navidad

En las puertas de la pasada Navidad, 
el Papa nos pedía: «Por favor, seamos 
cristianos gozosos». Estamos llamados 
a gritar de alegría. Jesús viene, él se ale-
gra contigo, te salva (cfr. Sof 3,14-17). 
Nuestro mensaje es de esperanza y de 
una gran alegría: «Alégrate, grita de ale-
gría —dice el profeta—, exulta y excla-
ma con todo el corazón.»

A los pocos días, Francisco recorda-
ba que el nacimiento de Jesús «es la 
única y verdadera Navidad. Sin Jesús 
no hay Navidad. Y si en el centro está 
Él, entonces también todo el entorno, 
es decir, las luces, los sonidos, las dis-
tintas tradiciones locales, incluidas las 
comidas características, todo contri-
buye a crear la atmósfera de la fiesta, 
pero con Jesús en el centro. Si le quita-
mos a Él, la luz se apaga y todo se con-
vierte en algo fingido, aparente».

Nosotros, como los pastores, senci-
llos y humildes, estamos llamados a 
encontrar la luz y mostrarla a nuestro en-
torno. 

Con el pesebre construido en nues-
tras casas acercamos a Jesús a nuestra 
vida cotidiana. Junto al Niño, alegre, son-
riente ante nosotros, vivamos la confian-
za en el Dios que nos salva y que nos 
llama a transformar la vida con nuestro 
testimonio. 

Como María y José, que con humil-
dad y generosidad acogieron gozosos 
su misión, salgamos a las pobrezas de 
nuestro hoy a proclamar, valientes, 
alegres y decididos, la única y verdade-
ra Navidad: Jesús ha nacido. Dios es-
tá con nosotros. ¡Alegraos, regocijaos!

Que María nos ayude a acoger a Jesús 
como el Señor de nuestra vida y a con-
vertirnos en sus valientes testigos.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

El temps d’Advent és a les acaballes. 
Les finestres del seu calendari són 
quasi totes obertes. Ja hem encès el 
quart ciri de la corona. «Ells es van es-
pantar molt. Però l’àngel els digué: No 
tingueu por. Us anuncio una bona nova 
que portarà a tot el poble una gran ale-
gria: avui, a la ciutat de David, us ha nas-
cut un salvador, que és el Messies, el 
Senyor» (Lc 1,9-11). Demà, a l’església, 
celebrarem la Missa del Gall amb la 
comunitat dels creients. Demà passat 
ens aplegarem al voltant de la taula de 
Nadal. Serà una trobada de família. Pro-
curarem ser-hi tots. Trobarem a faltar 
els familiars traspassats, els que són 
malalts a l’hospital, els qui han perdut 
la llibertat, els qui no hi poden ser per-
què treballen... Tindrem un record per 
a ells i ens acompanyaran en el pensa-
ment i en el cor. En algunes cases, 
abans de dinar cantaran unes nadales 
davant el pessebre. Els infants recita-
ran i els grans escoltaran amb satis fac-
ció les dècimes apreses per a aquest dia 
i per a aquest àpat. Els més petits faran 
preguntes davant tantes novetats. Tam-
bé per a alguns serà una bona possibi-
litat de reconciliació familiar i de deixar 
enrere malentesos i friccions. És Nadal!

Fora de casa també és Nadal, però 
per a algunes persones no és fàcil ce-

Demà passat, Nadal!
lebrar-ho. Els que estan sols per múlti-
ples raons, els qui viuen al carrer, els 
qui no guanyen prou, no ja per celebrar 
festivament el Nadal, sinó per viure dig-
nament cada dia, els qui no tenen feina 
o l’han perduda fa poc, els immigrants 
acabats d’arribar o els que no troben 
acolliment... Jesús també va venir al 
món per ells, especialment per ells. 
Les circumstàncies de la seva vinguda, 
fa dos mil anys, l’identifiquen amb molts 
d’ells.

Celebrem Nadal, fem-ho en família. 
No oblidem, però, les persones que ne-
cessiten de les nostres accions soli-
dàries, veritables actes d’amor: un do-
natiu a alguna institució que els ajudi, 
aportar aliments a les campanyes de 
recollida que es repeteixen durant l’any, 
acollir alguna persona en les situa-
cions descrites al nostre dinar fami-
liar... Nadal és una festa que ens en-
tra molt endins i fa sortir de nosaltres 
bondat, generositat i esperança. Ce-
lebrem que Jesús és nat per ense-
nyar-nos la joia de servir i estimar els 
altres. 

«I de sobte s’uní a l’àngel un estol 
dels exèrcits celestials que lloava Déu 
cantant: Glòria a Déu a dalt del cel, i 
a la terra pau als homes que ell esti-
ma» (Lc 2,1-14).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

24. � Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 
88 / Lc 1,67-79]. Sant Delfí, bis-
be; santa Adela, abadessa; san-
ta Irmina, vg., princesa.

Comença el temps de Nadal

25.  † Dimarts [Vigília: Is 62,1-
5 / Sl 88 / Ac 13,16-17.22-25 / 
Mt 1,1-25. Nit: Is 9,1-6 / Sl 95 / 
Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14. Alba: Is 
62,11-12 / Sl 96 / Tt 3,4-7 / Lc 
2,15-20. Dia: Is 52,7-10 / Sl 97 / 
He 1,1-6 / Jn 1,1-18]. Nadal de 
Nostre Senyor Jesucrist, a Betlem 
de Judà. També: Mare de Déu de 
Betlem o del Pessebre. Santa Anas-
tàsia, mr. (s. IV); santa Eugènia, 
vg. i mr.

26. � Dimecres [Ac 6,8-10;7,54-
60 / Sl 30 / Mt 10,17-22]. Sant 
Esteve, diaca i primer mr. (35) 
a Jerusalem. Sant Dionís, papa 
(259-268) i mr.; sant Zòsim, pa-
pa (grec, 417-418).

27.  Dijous [1Jn 1,1-4 / Sl 96 / 
Jn 20,2-8]. Sant Joan, apòstol i 
evangelista, fill de Zebedeu, vi-
dent de Patmos, venerat a Efes 
(†100). Sant Teodor, monjo; san-
ta Nicaret, vg. 

28. � Divendres [1Jn 1,5–2,2 / 
Sl 123 / Mt 2,13-18]. Sants In-
nocents, mrs. a Betlem i rodalia. 
Santa Dòmina, vg. i mr.; sant Abel, 
fill d’Adam i d’Eva.

29.  Dissabte [1Jn 2,3-11 / Sl 
95 / Lc 2,22-35]. Sant Tomàs 
Becket (1118-1170), bisbe de 
Canterbury i mr. Sant David 
(s. XI-X aC), rei de Judà i d’Israel, 
i profeta, conqueridor de Sió; sant 
Tròfim, bisbe.

30.  † Diumenge vinent la Sa-
grada Família: Jesús, Maria i 
Josep (lit. hores: 1a setm.) [Sir 
3,3-7.14-17a / Sl 127 / Col 3,
12-21 / Mt 2,13-15.19-23 (o bé: 
1Sa 1,20-22.24-28 / Sl 83 / 
1Jn 3,1-2.21-24 / Lc 2,41-52]. 
Sant Mansuet, mr.; sant Rainer, 
bisbe; santa Aní-
sia, mr.; sant Fè-
lix I, papa (269-
274) i mr.; beat 
Raül, abat.





Lectura del llibre d’Isaïes (Is 9,1-6)

El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum res-
plendeix per als qui vivien al país tenebrós. Els heu omplert de goig, d’u -
na alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega, com 
fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou 
que li pesava, la barra que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot 
ho heu trossejat com el dia de Madian. Les botes dels soldats que marquen 
el pas i els mantells rebolcats en la sang seran cremats i el foc el devo-
rarà.
  Ens ha nascut un noi, ens ha estat donat un fill que porta a l’espatlla 
la insígnia de príncep. Déu li ha posat aquest nom: Conseller-prodigiós, 
Déu-heroi. Pare per sempre, Príncep-de-pau. Serà immens el principat, la 
pau no tindrà fil en el tron de David i en el seu regne, fonamentat i sostin-
gut, des d’ara i per sempre, sobre el dret i la justícia. Això és el que farà 
el zel del Senyor de l’univers.

Salm responsorial (95)

R.  Avui ens ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor.

Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Senyor arreu de la terra, / 
canteu al Senyor, beneïu el seu nom. R.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat, / conteu a les nacions la seva 
glòria, / conteu a tots els pobles els seus prodigis. R.

El zel se n’alegra, la terra hi fa festa, / bramula el mar amb tot el que 
s’hi mou, / jubilen els camps amb tot el que hi ha, / criden de goig els 
arbres del bosc. R.

Hem vist que ve el Senyor, / que ve a judicar la terra; / judicarà tot el 
món amb justícia, / tots els pobles amb la seva veritat. R.

Lectura de la carta de sant Pau a Titus (Tt 2,11-14)

Estimats: s’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens 
ensenya que abandonem la impietat i els desigs mundans, per viure en 
aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, mentre espe-
rem que es compleixi feliçment la nostra esperança, que es manifesti la 
glòria de Jesucrist, Déu gran i salvador nostre. 
  Ell s’entregà a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de l’esclavatge 
de les culpes, deixar-nos nets i fer de nosaltres un poble ben seu, apas-
sionat per fer el bé.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 2,1-14)

Per aquells dies, sortí un edicte de César August ordenant que es fes 
el cens de tot el món romà. Era el primer cens de l’imperi, abans del 
que es va fer quan Quirini era governador de Síria. 
  Tothom anava a inscriure’s a la població d’on cadascú descendia. Tam-
bé Josep, que era de la casa i la família de David, va pujar des de Nat-
zaret de Galilea a Judea, al poble de David, anomenat Bet-Lèhem, per ins-
criure’s amb Maria, la seva esposa, que esperava un fill. Mentre eren 
allà es van complir els dies i va néixer el seu fill, el primogènit. Ella l’em-
bolcallà i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat lloc a l’hos-
tal.
  A la mateixa contrada, vivint al ras, hi havia uns pastors que vetllaven, 
guardant de nit el seu ramat. Els aparegué un àngel del Senyor, la glòria 
del Senyor els envoltà de llum, i es van esglaiar. Però l’àngel els va dir: «No 
tingueu por: us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran ale-
gria: Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, 
el Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en bolquers, 
posat en una menjadora».
  I una multitud dels exèrcits celestials s’uní llavors mateix a l’àngel, lloant 
Déu i cantant: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que 
estima el Senyor».

Donat que aquesta nit se celebra la tradicional Missa del Gall, per un 
millor servei als nostres lectors, en aquesta pàgina oferim els textos 

d’aquesta celebració. I en la pàgina següent, els textos corresponents 
a la missa del Dia de Nadal.

Lectura del libro de Isaías (Is 9,1-6)

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tie-
rra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumen-
taste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su 
carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.
  Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre 
serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el principado, y es su nombre: 
«Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la 
paz».
  Para dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de Da-
vid y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el de-
recho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo rea-
lizará.

Salmo responsorial (95)

R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, toda la tierra; / can-
tad al Señor, bendecid su nombre. R.

Proclamad día tras día su victoria. / Cantad a los pueblos su gloria, / sus 
maravillas a todas las naciones. R.

Alégrese el cielo, goce la tierra, / retumbe el mar y cuanto lo llena; / vi-
toreen los campos y cuanto hay en ellos, / aclamen los árboles del 
bosque. R.

Delante del Señor, que ya llega, / ya llega a regir la tierra: / regirá el or-
be con justicia / y los pueblos con fidelidad. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito (Tit 2,11-14)

Querido hermano: Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salva-
ción para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida 
sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la mani-
festación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual 
se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas 
obras.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 2,1-14)

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, 
ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadrona-
miento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empa-
dronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y fa-
milia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su es-
posa María, que estaba en cinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, 
le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo en-
volvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para 
ellos en la posada.
  En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche 
al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor 
se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llena-
ron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena 
noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad 
de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pese-
bre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celes-
tial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres de buena voluntad».

NIT�DE�NADAL�DE�NOSTRE�SENYOR�JESUCRIST
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 52,7-10)

Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anun-
cia la pau i porta la bona nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat 
de Sió: «El teu Déu és rei». Escolta els crits dels teus sentinelles, escol-
ta quins esclats de goig: veuen cara a cara com el Senyor torna a Sió. 
Danseu, ruïnes de Jerusalem, alceu, totes, el crit d’alegria: el Senyor 
ha consolat el seu poble, ha redimit Jerusalem. Als ulls de tots els po-
bles el Senyor ha estès el seu braç sant, i d’un cap a l’altre de la terra 
veuran la salvació del nostre Déu.

Salm responsorial (97)

R.  D’un cap a l’altre de la terra tothom ha vist la salvació del nostre 
Déu.

Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres prodigioses, / la seva dre-
ta i el seu braç sagrat / han sortit victoriosos. R.

El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles contemplen la salva-
ció. / L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment / a la casa d’Israel. R.

Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra, / la salvació del nostre Déu. / 
Aclameu el Senyor arreu de la terra, / esclateu en cants i en crits d’ale-
gria. R.

Canteu al Senyor les vostres melodies, / canteu-les al so de les cítares; / 
aclameu el rei, que és el Senyor, / amb trompetes i tocs de corn. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 1,1-6)

En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat 
als pares per boca dels profetes, però, ara, en aquests dies que són els 
darrers, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, que ell ha cons-
tituït hereu de tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. Ell que és 
resplendor de la glòria de Déu i emprenta del seu mateix ésser, i que 
sosté l’univers amb el poder de la seva paraula, acabada l’obra de puri-
ficació dels pecats, s’ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat 
divina, i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incompara-
ble és el títol que posseeix en herència. Perquè, ¿a quin dels àngels Déu 
ha dit mai: «Ets el meu Fill, avui t’he engendrat?» I encara: «Jo seré el 
seu pare, i ell serà el meu Fill?» Diu també quan presenta al món el seu 
primogènit: «Que es prosternin davant d’ell tots els àngels de Déu».

  Comença l’evangeli segons sant Joan (Jn 1,1-18)

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Pa-
raula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’e -
xistència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia 
en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la 
foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la.
  Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; 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.
  Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots 
els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món 
no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Pe-
rò a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix 
poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per 
voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Parau-
la es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contem-
plat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i 
de veritat.
  Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve 
després de mi m’ha passat davant, perquè abans que jo, ell ja existia». 
De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia so-
bre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veri-
tat ens ha vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha vist mai: Déu Fill únic, 
que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat. 

Lectura del libro de Isaías (Is 52,7-10)

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que procla-
ma la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que di-
ce a Sión: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, por-
que ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
  Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha con-
solado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor 
su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de 
la tierra la salvación de nuestro Dios.

Salmo responsorial (97)

R.  Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro 
Dios.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas. / Su dies-
tra le ha dado la victoria, / su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su salvación, / revela a las naciones su justicia. / 
Se acordó de su misericordia y su fidelidad / en favor de la casa de Is-
rael. R.

Los confines de la tierra han contemplado / la salvación de nuestro Dios. / 
Aclama al Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad. R.

Tañed la cítara para el Señor, / suenen los instrumentos: / con clarines 
y al son de trompetas, / aclamad al Rey y Señor. R.

Lectura de la carta a los Hebreos (Heb 1,1-6)

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente 
a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el 
Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha rea-
lizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sos-
tiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la pu-
rificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad 
en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más 
sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: 
«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré pa-
ra él un padre, y él será para mí un hijo»? Asimismo, cuando introdu-
ce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de 
Dios».

  Comienzo del santo Evangelio según san Juan (Jn 1,1-18)

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo 
era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo 
todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vi-
da, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no lo recibió. 
  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. 
  El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al 
mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mun-
do no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuan-
tos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de 
deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
  Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el 
que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía an-
tes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: 
Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a co-
nocer.

NADAL�DE�NOSTRE�SENYOR�JESUCRIST
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Lectura de la profecia de Miquees 
(Mi 5,1-4a)

Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita 
per a figurar entre les famílies de Judà: de tu 
en sortirà el qui ha de regir Israel». Els seus orí-
gens són llunyans, des dels temps eterns. Els 
tindrà abandonats fins que la mare haurà tin-
gut un fill; aleshores la resta dels germans tor-
narà cap al poble d’Israel. Es presentarà a fer 
de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la 
glòria del nom del Senyor. I viuran en pau, per-
què ara serà gran d’un cap a l’altre de la terra. 
Ell serà la pau.

Salm responsorial (79)

R.  Déu de l’univers, renoveu-nos, feu-nos veure 
la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

Pastor d’Israel, escolteu-nos. / Vós que teniu 
querubins per carrossa, / desvetlleu el vostre 
poder, / veniu a salvar-nos. R.

Déu de l’univers, / gireu des del cel els vostres 
ulls, / veniu i visiteu aquesta vinya, / que la vos-
tra mà havia plantat / i havia fet robusta i for-
ta. R.

Que la vostra mà reposi / sobre l’home que se-
rà el vostre braç dret, / el fill de l’home a qui vós 
doneu la força. / No ens apartarem mai més de 
vós; / guardeu-nos la vida / perquè invoquem 
el vostre nom. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 10,5-10)

Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: 
«No voleu oblacions ni sacrificis, però m’heu 
format un cos; no exigiu l’holocaust ni l’expia-
ció. Per això us dic: Com està escrit de mi en 
el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat». 
Primer ha dit: «Les oblacions i els sacrificis, l’ho-
locaust i l’expiació, no els voleu ni els exigiu». 
Encara que totes aquestes ofrenes són preci-
sament les que la llei prescrivia. Després afe-
geix: «Vinc a fer la vostra voluntat». Adoneu-vos 
com suprimeix tot el que deia abans, i ho subs-
titueix pel que diu després. A nosaltres ens ha 
santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una 
vegada per sempre per complir aquesta «volun-
tat» de Déu.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc 
(Lc 1,39-45)

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament 
a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a 
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt 
Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen 
saltà dins les seves entranyes i Elisabet, ple-
na de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves 
forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és 
beneït el fruit de les teves entranyes. ¿Qui soc 
jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visi-
tar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva sa-
lutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les 
meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò 
que el Senyor t’ha fet saber, es complirà».

Lectura de la profecía de Miqueas 
(Miq 5,1-4a)

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, peque-
ña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar 
al que ha de gobernar Israel; sus orígenes son 
de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso, 
los entregará hasta que dé a luz la que debe 
dar a luz, el resto de sus hermanos volverá jun-
to con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, 
pastoreará con la fuerza del Señor, con el do-
minio del nombre del Señor, su Dios; se ins-
talarán, ya que el Señor se hará grande has-
ta el confín de la tierra. Él mismo será la paz».

Salmo responsorial (79)

R.  Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y 
nos salve.

Pastor de Israel, escucha; / tú que te sientas 
sobre querubines, resplandece; / despierta tu 
poder y ven a salvarnos. R.

Dios del universo, vuélvete: / mira desde el cie-
lo, fíjate, / ven a visitar tu viña. / Cuida la ce-
pa que tu diestra plantó / y al hijo del hombre 
que tú has fortalecido. R.

Que tu mano proteja a tu escogido, / al hom-
bre que tú fortaleciste. / No nos alejaremos de 
ti: / danos vida, para que invoquemos tu nom-
bre. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(Heb 10,5-10)

Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo di-
ce: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pe-
ro me formaste un cuerpo; no aceptaste ho-
locaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo 
dije: He aquí que vengo —pues así está escri-
to en el comienzo del libro acerca de mí— pa-
ra hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad». Primero dice: 
«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holo-
caustos, ni víctimas expiatorias», que se ofre-
cen según la ley. Después añade: «He aquí que 
vengo para hacer tu voluntad». Niega lo prime-
ro, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa 
voluntad todos quedamos santificados por la 
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una 
vez para siempre.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (Lc 1,39-45)

En aquellos días, María levantó y se puso en 
camino de prisa hacia la montaña, a una ciu-
dad de Judá; entró en casa de Zacarías y sa-
ludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, le-
vantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién 
soy yo para que me visite la madre de mi Se-
ñor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oí-
dos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que 
le ha dicho el Señor se cumplirá».

DIUMENGE�IV�D’ADVENT COMENTARI

La litúrgia romana ens convida avui a fer un gir 
important en la lectura bíblica: ens orienta vers 
el naixement històric del Salvador i la seva impor-
tància per als creients. Fins ara, hem vist la ur-
gència d’una vida d’esperança posada en Déu, 
d’una vida espiritualment intensa i d’un testimo-
niatge senzill, quotidià, però ple de valors espiri-
tuals; i també hem reconegut que la salvació de 
Déu ja comença aquí i d’aquesta manera. Ara bé, 
l’Església ens vol recordar com la salvació ha vin-
gut al món: per la senzilla obedièn cia del Fill de 
Déu, que ha acceptat davallar fins a la nostra con-
dició mortal. I aquesta obediència no és única, 
té una resposta humana, dòcil i humil: la Filla de 
Sió, metàfora de l’antic Israel que esperava la ma-
nifestació poderosa de Déu amb ànsia, ara ha 
evolucionat i s’ha reconvertit en una jove verge, 
d’edat núbil, que acull el Missatge renovador del 
Nou Testament i el fa vida amb la seva entrega 
envers Elisabet, la seva cosina.

Ho deia ja sant Agustí: «Creiem, doncs, en Je-
sucrist, Senyor nostre, nascut de la Verge Maria 
per obra de l’Esperit Sant. Ella mateixa va conce-
bre, per la fe, a qui va donar a llum per la fe» (Ser-
mó 215,14). És la virtut de la fe en Déu la força 
que més brilla en el relat del naixement de Jesús. 
La complaença divina recau sobre Maria per la 
senzillesa de la seva fe i de la seva entrega a allò 
que se li ha confiat: l’Amor mateix del Pare s’ha 
fet carn en el seu si, i per això l’Amor mateix del 
Pare es fa acció en les mans de Maria quan aju-
da la seva envellida cosina.

Nadal, doncs, que ja s’acosta, és un moment 
de contemplació proactiva —és a dir, orientada 
als altres— i d’acció contemplativa. Deixem-nos 
abraçar per l’admiració religiosa d’Elisabet quan 
reconeix, per obra de l’Esperit Sant, que Maria és 
l’Arca d’una Nova Aliança de Déu envers tota la 
humanitat. Que aquests dies, ja propers, de festa, 
descans i família, siguin motiu de silenci contem-
platiu, d’agraïment a Déu per les seves merave-
lles: que la nostra ànima magnifiqui el Senyor, per-
què ha mirat la petitesa dels qui volem ser, per grà-
cia divina, servidors seus enmig del món.

Maria: un Sí actiu 
al servei de Déu 
i les persones
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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El dissabte 1 de desembre, prop de qua-
ranta infants en edat catequètica de di-
verses parròquies de l’Arxidiòcesi varen 
fer el primer pas per ser fills de l’Esglé-
sia, a la Catedral, en una celebració que 
presidí Mons. Antoni Vadell, qui, després 
d’unes paraules de benvinguda, els signà 
al front i tot seguit els seus pares i cate-
quistes els van imposar una creu de fus-

ta. Els infants també van rebre el llibre dels evangelis.

El diumenge 2 de desembre, també a la 
Catedral, el cardenal Joan Josep Omella 
va presidir la celebració del ritu d’ingrés 
al catecumenat d’un bon nombre d’a-
dults. El cardenal els va felicitar pel seu 
compromís, els va animar a prendre’s se-
riosament aquest temps de gràcia i els 
convidà a llegir amb constància la Parau-
la de Déu. El proper pas que faran aquests catecúmens adults mentre segueixen 
la catequesi serà el recés del 17 de febrer, que comptarà amb la presèn cia del 
bisbe auxiliar Antoni Vadell.

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha atorgat aquest guar-
dó a Mons. Piero Marini, arquebisbe titular de Martirano i president 
de la Comissió Pontifícia per als Congressos Eucarístics Interna-
cionals. Amb aquest memorial, es vol posar en relleu el servei de 
Mons. Marini durant més de 50 anys en l’aplicació de la renovació 
litúrgica impulsada pel Concili Vaticà II. Entre les acti-

vitats d’aquest arquebisbe en l’àmbit de la pastoral litúrgica cal re-
marcar que durant 20 anys, des de 1987 fins a 2007, fou mestre 
de les celebracions litúrgiques pontifícies amb els papes sant Joan 
Pau II i Benet XVI.

ACTUALITAT

L’Advent obre la porta als catecúmens

Piero Marini, distingit amb el V Memorial 
Pere Tena de Pastoral Litúrgica

Activitats del 
cardenal Omella
Dimarts 25 (11.30 h). Presidirà la Mis-
sa de Nadal a la Catedral.

Diumenge 30 (12 h). Celebrarà l’Eu-
caristia d’acció de gràcies amb motiu 
del tancament de la casa de les Ser-
ventes de Maria, després de 133 anys 
de servei a Mataró. A les 17 h, presi-
dirà l’Eucaristia en la festa litúrgica de 
la Sagrada Família «Família i Parròquia: 
una resposta a la soledat», a la basíli-
ca amb aquesta advocació.

Agenda
Recital del Poe -
ma de Nadal al Mo-
nestir de Sant Pau 
del Camp. Dijous 
27 des. (20 h), re-
cital del Poema de 
Nadal de Josep M. 
de Sagarra, a càr-
rec de Pere Raich, 
acompanyat per 

les veus de Montserrat Toran i Cèlia 
Prats. L’acte és de lliure accés i està or-
ganitzat per Justícia i Pau i la Fundació 
Una Sola Veu. Els donatius recollits 
aniran a benefici de Justícia i Pau.

Vigília oberta de Cap d’Any. La nit del 
31 de desembre a l’1 de gener, so-
lemnitat de Santa Maria Mare de Déu, 
a les 23 h, adoració al Santíssim Sa-
grament. A les 24 h, Te Deum, seguit 

de santa missa. Acabarem amb cants de 
nadales i ressopó. A l’església del San-
tíssim Sagrament de l’Adoració Noctur -
na Femenina de Barcelona (c/ Aragó, 
268, entre pg. de Gràcia i Rbla. Cata-
lunya).

Publicacions
Anunciar Déu avui 
com a bona notí-
cia, de José Anto -
nio Pagola. Aquest 
llibre, de 170 pà-
gines i editat per 
Claret, forma part 
d’un projecte per 
dinamitzar les co-
munitats cristia-

nes responent a la crida del papa Fran-
cesc, que ens convida a impulsar una 
nova etapa evangelitzadora. L’autor 
afirma que vol adreçar-se als fidels cris-
tians per invitar-los a una etapa evange-
litzadora marcada per la joia de Jesús 
i indicar camins per la marxa de l’Esglé-
sia en els pròxims anys. El projecte té 
com a objectiu ajudar les parròquies 
i comunitats cristianes a impulsar un 
procés de renovació de manera humil, 
però a la vegada lúcid i responsable. 

Navidad es el misterio de la Encarna-
ción del Hijo de Dios y el anuncio de 
nuestra salvación. En Navidad el cie-
lo baja a la tierra; Dios se hace hom-
bre; el Eterno entra en el tiempo; el 
Omnipotente se hace pobre; el Altí-
simo se hace pequeño; el Fuerte se 
hace débil; el Incorruptible asume 
nuestra carne; el Hijo de Dios se ha-
ce uno de nosotros, naciendo como 
un niño en brazos de la Virgen Ma-
ría.

El hecho de que Jesús nazca en 
un lugar geográfico concreto, de una 
madre de quien sabemos el nombre, 
en una familia de la que conocemos 
los orígenes, la residencia e, incluso, 
la genealogía, nos permite contem-
plar un acontecimiento que ha trans-
formado el mundo y que ha marcado 

de forma indeleble la vida de los hom-
bres. El teólogo Oscar Cullmann de-
cía que no es casual que los años se 
cuenten desde el nacimiento de Je-
sucristo, una manera de contar que 
señala un «antes» y un «después» 
del acontecimiento de su venida al 
mundo.

Para el creyente, en Navidad la vi-
da adquiere así un nuevo significado. 
Navidad no es sólo un misterio que 
mira el pasado, sino que es un he-
cho que se arraiga en el tiempo pre-
sente. Recuerdo que, hace un año, 
en el número del tiempo navideño de 
la revista de los jesuitas italianos La 
Civiltà Cattolica, su editorial termina-
ba con una cita de Angelus Silesius, 
un místico alemán del siglo XVI, que 
escribió: «Si mil veces naciera Cristo 
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es el Dios que viene entre nosotros 
para curarnos de nuestros pecados 
y para darnos el sentido de la fra-
ternidad y de la filiación divina. Na-
vidad nos invita siempre a renovar-
nos, a sentirnos hermanos los unos 
con los otros.

Si Jesús se convierte en uno de no-
sotros, se hace cercano a nosotros, 
también nosotros somos invitados a 
acercarnos a los demás. Si la vida 
cristiana es un camino y una asimila-
ción progresiva de la vida de Jesús, 
nuestra conciencia debe sentirse in-
terpelada por la experiencia de la po-
breza y la humildad que marcan la 
entrada del Señor de la gloria en 
nuestra historia.

«No temáis, os anuncio una buena 
noticia que será de gran alegría: hoy, 
en la ciudad de David, os ha nacido 
un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 
2,10-11). Qué bonito sería que, como 
los pastores, acogiéramos el don de 
la Navidad con corazón de pobre. 
Con esta esperanza, deseo a todos 
una santa y fraterna Navidad.

en Belén, / pero no [nace] en ti, / es-
tás perdido eternamente.»

Navidad nos interroga sobre nues-
tra fe y sobre la forma en que acoge-
mos a nuestros hermanos y herma-
nas. Cuando el Omnipotente decide 
nacer en Belén, encarnado en un Ni -
ño, opta por venir al mundo en la pre-
cariedad, sin comodidades, con las 
dificultades de una familia que lucha 
por sacar adelante su proyecto de 
vida. Navidad es la revolución de la 
ternura de Dios que «derriba del tro-
no a los poderosos y enaltece a los 
humildes» (Lc 1,52). La paz y la jus-
ticia se construyen día a día, recono-
ciendo la dignidad de cualquier vida 
humana, desde la más pequeña e 
indefensa y reconociendo que cual-
quier ser humano es hijo de Dios y, 
por lo tanto, nuestro hermano.

Navidad es, pues, un don al que de-
bemos estar abiertos. El Emma nuel 
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