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La família, escola d’amor
En el clima alegre i familiar del temps de 
Nadal, avui l’Església catòlica cele bra 
la Jornada per la Família i per la Vida. 
En aquests temps on es diu tant que 
la família tradicional travessa una cri-
si molt profunda, no puc deixar de re-
cordar-vos que la família ha estat insti-
tuïda i estimada per Déu com a escola 
d’amor, on aprenem la nostra condició 
més essencial, la nostra identitat més 
profunda: que tots som fills i germans.

Aquesta veritat s’aprèn de manera 
especial en família. Jesús mateix, el Fill 
de Déu encarnat, va passar per aquest 
aprenentatge. No oblidem que Déu 
mateix, en essència, és família. Ens 
referim a aquestes eternes relacions 
d’amor entre Pare, Fill i Esperit Sant. 
Aquest Déu que s’ha manifestat en 
Jesús com a Amor, vol que tots els 
éssers humans entrem a formar part 
d’aquesta meravellosa i entranyable fa-
mília divina. El camí per entrar és Jesu-
crist, Ell és el camí, la veritat i la vida, 
com ens ensenya sant Joan (cf. Jn 14,
5-6). Per tant, de la mà de Jesús apren-
drem a ser família de tothom, per així 
poder entrar, algun dia, a la llar de la 
família eterna.

Pot ser que la família tradicional si-
gui criticada o qüestionada per algu-

nes ideologies, però no hi ha dubte 
que continua sent i serà un anhel fona-
mental del cor humà. Ni la família ni l’E-
vangeli han deixat ni deixaran mai de 
ser importants, perquè l’ésser humà, 
fet a imatge i semblança de Déu, per ser 

ell mateix, per ser autèntic i feliç, neces-
sita ser també en família, com Déu és 
família.

La família, com us he dit abans, és 
escola d’amor, imprescindible per 
aprendre a ser fill i germà. Escola que 

ens prepara per després transcendir 
els llaços de sang i poder veure tota la 
humanitat com la gran família dels fills 
de Déu. Aquest és el somni de Déu: que 
algun dia tots ens comportem com a 
membres d’una gran família de ger-
mans i germanes que s’estimen, units 
tots els pobles de la terra en un fra-
ternal banquet, del qual és expressió 
l’Eucaristia, taula fraterna habitual de 
la família cristiana. El papa Francesc, 
aquest any, en la trobada mundial de 
famílies de Dublín, ens ha recordat que 
Déu santifica i salva els homes «no aï-
lladament, sense cap connexió dels 
uns amb els altres, sinó constituint un 
poble» (Gaudete et Exsultate, 6).

Cal que, més que mai, la societat dei-
xi al marge prejudicis ideològics i redes-
cobreixi novament el gran valor de la fa-
mília com a escola ideal per aprendre 
a ser persona, a ser fill i germà, per 
aprendre a estimar els altres i Déu. Pa-
res i mares, recordeu que no esteu sols 
en aquesta gran missió.

Estimats germans: que Maria, Josep 
i el nen Jesús siguin llum per a tantes 
famílies que anhelen la pau, l’amor i 
l’alegria que irradia el Portal de la Mi-
sericòrdia i de la solidaritat que con-
templem a Betlem.

ACTUALITAT

Al voltant de cinc-cents comensals entre 
voluntaris, pelegrins, malalts i familiars, 
van gaudir de la trobada de germanor 
celebrada el diumenge 16 de desembre 
i organitzada per l’Hospitalitat de la Ma-
re de Déu de Lourdes en l’anomenat 
«Dinar de Nadal». L’arquebisbe de Bar-
celona, el cardenal Omella, va mostrar-
se «content de reviure la fraternitat dels 
pelegrinatges un cop més, compartint 
un àpat plegats». Al final de l’acte, va 
desitjar un bon Nadal a tots els convi-

dats, amb la il·lusió de retrobar-se tots 
plegats en el proper pelegrinatge.

Varen participar en la trobada el car-
denal Lluís Martínez Sistach; el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cor-
tés; el bisbe de Terrassa, Josep Àngel 
Saiz Meneses; i el bisbe auxiliar de Bar-
celona, Antoni Vadell. També hi eren 
presents la presidenta de l’Hospitalitat, 
Marta Ventura, i el president de la Fe-
deració Espanyola d’Hospitalitats, Pa-
blo Garamendi.

Trobada de germanor de 
l’Hospitalitat de Lourdes
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ENTREVISTA

PERE FOZ

Dijous 3 de gener, a les 20 h, se cele-
brarà a la Basílica de Santa Maria del 
Mar una pregària dirigida per la comu-
nitat de Taizé, oberta especialment 
a tots els joves. «Volem pregar amb 
tants amics, per celebrar una amistat 
que perdura», afirma el germà Pere de 
Taizé. Aquests dies ha tingut lloc a Ma-
drid la XLI Trobada Europea de Joves i en 
el camí de tornada a casa, la comunitat 
no volia «passar de llarg» i ha volgut fer 
una parada a Santa Maria del Mar, «que 
sempre ha estat un lloc referent en el pe-
legrinatge de confiança».

Com valora aquestes trobades?
Sempre parlem d’un pelegrinatge de 
confiança, d’una continuïtat, perquè ca-
da jove pugui trobar el seu compromís 
dins l’Església i la societat. Molts joves 
que tornen a les trobades ens parlen 
de com continuen posant en pràcti ca 
a casa seva els valors de solidaritat, 
el camí de la fe, la recerca del sentit de 
l’existència que sempre hem de man-
tenir. Les trobades permeten que joves 
molt diferents, creients i no creients, pu-
guin sortir de l’individualisme i la sole-
dat i cercar junts.

Per què connecta tan bé amb els joves 
la comunitat de Taizé?
El germà Roger sempre ens demanava 
«escoltar, escoltar sempre». Els joves, a 
Taizé, se senten acollits i acompanyats, 
escoltats. Els germans no imposen res, 
compartim amb ells l’essencial de la 
nostra vida comunitària; és a dir, la pre-
gària. Preguem amb ells. Els cants de 
Taizé són com una escola de pregària, 
i els joves hi entren fàcilment.

Quins valors conreen els joves a Taizé?
L’intercanvi ecumènic i internacional 
que viuen és molt important; descobrei-
xen junts els dons dels altres; fan camí 
plegats en la «casa comuna», que és 
aquesta terra que hem rebut, que hem 
d’habitar junts i cuidar.

Òscar Bardají i Martín

Escola de 
pregària

  31.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[1Jn 2,18-21 / Sl 95 / Jn 1,1-18]. Sant 
Silvestre I, papa (romà, 314-335) i mr. 
Santa Coloma, vg. i mr.; santa Me-
lània la Jove; sant Sabinià, bisbe i mr. 
  1.  † Dimarts [Nm 6,22-27 / Sl 
66 / Ga 4,4-7 / Lc 2,16-21]. Cap-
vuitada de Nadal: santa Maria, Ma-
re de Déu. Imposició del Nom de 
Jesús, també Emmanuel o Manuel 
(Manel); Mare de Déu de Begoña; 
sant Concordi, prev. i mr.; santa 
Eufrosina, vg.; sant Almaqui, mr. 
  2.  Dimecres [1Jn 2,22-28 / Sl 
97 / Jn 1,19-28]. Sant Basili el Gran 
(330-379), bisbe de Cesarea de la 
Capadòcia, i sant Gregori Nacianzè 
(330-390), bisbe de Constantino-
ble, doctors de l’Església. Mare de 
Déu, auxili dels cristians; comme-
moració de la vinguda de la Mare 
de Déu a Saragossa. Sant Macari, 
abat; sant Isidor d’Antioquia, bisbe 
i mr.; sant Adelard (753-826), abat, 
cosí de Carlemany; santa Emma, vg.
  3.  Dijous [1Jn 2,29–3,6 / Sl 97 / 
Jn 1,29-34]. Sant Anter, papa (grec, 
235-236) i mr.; santa Genoveva (s. 
V), vg., patrona de París; sant Ful-
genci, bisbe (agustinià); sant Da-
niel, mr.; sant Atanasi (o Tannari), 
mr.; sant Josep-Maria Thomasi, 
prev. teatí, cardenal; beat Alan de 
Solminiac, bisbe; beat Ciríac-Elies 
de Chavara, prev. carmelità.
  4.  Divendres [1Jn 3,7-10 / Sl 97 / 
Jn 1,35-42]. Sant Rigobert, bisbe; 
sant Odiló, abat de Cluny (†1048); 
santa Isabel-Anna Seton, rel. paü-
la, dels Estats Units; santa Genove-
va Torres, vg.; beata Àngela de Fo-
ligno, rel. terciària franciscana.
  5.  Dissabte [1Jn 3,11-21 / Sl 
99 / Jn 1,43-51]. Sant Telèsfor, pa-
pa (grec, 125-136) i mr.; sant Simeó 
Estilita (388-459), monjo siríac; 
santa Emiliana, vg.; sant Joan-Ne-
pomucè Newman, bisbe (redempto-
rista); sant Carles de Sant Andreu, 
rel. passionista; beat Dídac-Josep 
de Cadis, prev. caputxí.
  6.  † Diumenge vinent, Epifa nia 
del Senyor (lit. hores: 2a setm.) [Is 
60,1-6 / Sl 71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,
1-12]. Diada dels sants Reis o mags 
d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar, 
i també Adoració 
(dels Reis, o Dora). 
Sant Melani, bisbe; 
sant Nilamó; santa 
Macra, vg. i mr.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoralAcaba un any que hem procurat de viu-

re amb coherència amb allò que som i 
creiem. Se n’obre un de nou. Tot està 
per fer i, amb l’ajuda del Senyor, podrem 
superar moltes de les dificultats que 
se’ns presentaran i molts dels manca-
ments personals que sovint ens fan en-
sopegar o ens paralitzen. Convé con-
templar aquesta realitat que s’obre 
davant nostre en iniciar-se el nou any, 
mirar-la esperançadament i cercar-hi i 
viure-hi les actituds que ens permetin 
de descobrir-hi el nostre lloc i els nos-
tres compromisos.

Mirem la realitat amb agraïment. Hi 
ha molt de bé en el món, en el nostre 
entorn proper, en la societat, en l’Es-
glésia, entre les persones que tractem 
i amb les quals convivim. Hem de ser 
agraïts. No podem acceptar un entorn 
de queixa continuada. Cerquem, tam-
bé, profunditat en el coneixement. So-
vint es margina la reflexió que busca la 
veritat i ens conformem amb les emo-
cions del moment. No es pot renunciar 
a pensar i a copsar la realitat amb i 
des de la saviesa, amb maduresa cris-
tiana i humana. «Al principi existia la 
Paraula. En ella hi havia la vida, i la vi-
da era la llum dels homes» (Jn 1,1.4).

En l’inici d’un nou any
Contemplem la realitat escoltant els 

testimonis, els profetes, que valoren 
amb esperança el que funciona bé 
i que, alhora, denuncien amb valentia el 
que no es pot acceptar perquè allunya 
de la justícia i la veritat. Escoltem i ac-
tuem amb coherència, amb el coratge 
esperançat dels deixebles de Jesús. 
Sabem que el gra de blat ha de caure 
en una terra concreta per donar fruit. 
Mirem la realitat propera, la realitat es-
pecífica que hem d’estimar i servir, 
sense ignorar la realitat que des d’una 
mirada universal i fraternal ens dona 
perspectiva per estimar més i servir, 
per donar fruit. «Però a tots els qui l’han 
rebut, als qui creuen en el seu nom, 
els ha concedit de ser fills de Déu» (Jn 
1,12).

Agraïment per tant de bé, profunditat 
en el coneixement, escoltar els testi-
monis i amplitud en la mirada. Aquesta 
breu reflexió entorn la mirada esperan-
çada a la vida i al nou any vol animar, 
alhora, a cercar el coneixement del món 
en què vivim i com formular-hi projectes 
de vida personals o institucionals, cer-
cant la voluntat de Déu. «De la seva ple-
nitud, tots nosaltres n’hem rebut gràcia 
rere gràcia» (Jn 1,16). 

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

« Con María, nada 
es imposible»

En Sevilla era notario y hombre 
del mar; de familia marinera, 
amaba a la Virgen, la Madre de 
Dios.

Muchas tardes pasaba largos 
ratos en la iglesia de San Ilde fon-
so, ante una imagen de María. 
Era el año 1519. Se llamaba Juan 
Sebastián Elcano. 

Tres años de ausencia nave-
gando por los mares. Vuelve a Se-
villa ante el altar de la imagen de 
la Virgen, la Madre de Dios. Allí 
deja flores, conchas y corales 
de los mares y países recorri-
dos y ofrece el triunfo de su em-
presa: la primera vuelta al mun-
do. 

Al alabar su valor ante el ries-
go y la dificultad, Elcano respon-
de: «Con María nada es imposi-

ble; sin María, la Madre de Dios, 
todo se malogra.»

Buscaba nuevas rutas comer-
ciales por el Atlántico y el Pací-
fico. Iban cinco naves. Partie-
ron de Sanlúcar de Barrameda 
(1519).

Cruzaron el estrecho de Ma-
gallanes (1520). En su travesía 
por el Pacífico llegó a las islas Fi-
lipinas (1521). Muere Fernando 
de Magallanes. Se elige a Juan 
Sebastián Elcano como capitán 
(1522). La única nave que que-
daba, Victoria, se convirtió en la 
primera embarcación de la histo-
ria en dar la vuelta al mundo.

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

Intencions del Sant Pare 
per al mes de gener

Pels joves, especialment els d’A-
mèrica Llatina, perquè seguint l’e -
xemple de Maria responguin a la cri-
da del Senyor a comunicar al món 
l’alegria de l’Evangeli.



30 de desembre de 2018  full dominical Pàg. 3església arxidiocesana de barcelona

(Avui també es poden llegir les lectures: 1Sa 1,20-22.24-
28 / Sl 83 / 1Jn 3,1-2.21-24)

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 
(Sir 3,2-6.12-14)
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de 
la mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui hono-
ra la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del 
qui honora el pare; quan pregui, Déu se l’escoltarà. Qui ho-
nora el pare viurà molts anys, qui honora la mare obtindrà 
del Senyor la recompensa. Fill meu, acull el teu pare en la 
vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si s’afebleix el seu 
enteniment, sigues compassiu, no el menyspreïs quan et 
veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens 
pel pare; te la tindrà en compte per a compensar els teus 
pecats, en farà un monument per expiar les teves culpes.

Salm responsorial (127)
R.  Feliços els fidels del Senyor que viuen seguint els seus 

camins.
Feliç tu, fidel del Senyor, / que vius seguint els seus ca-
mins. / Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs feliç i tin -
dràs sort. R.
La teva esposa fruitarà com una par ra, / dins la intimitat 
de casa teva; / veuràs els fills com plançons d’olivera / 
al voltant de la taula. R.
És així com els fidels del Senyor / seran beneïts. / Que el 
Senyor et beneeixi des de Sió. / Que tota la vida puguis 
veure prosperar Jerusalem. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Colosses (Col 3,12-21)
Germans, tingueu els sentiments que escauen a esco-
llits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió, 
de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; supor-
teu-vos els uns als altres i, si alguns tinguéssiu res a dir 
contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; 
perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot ai-
xò estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona. Que 
la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats 
que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cri-
dats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.
  Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres 
en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els 
uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu 
canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics 
de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’o-
bra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu el Pa-
re una acció de gràcies.
  Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. 
Marits, estimeu l’esposa, no us malhumoreu amb ella. 
Fills, creieu en tot els pares; això agrada al Senyor. Pares, 
no importuneu els vostres fills, que no es desanimin.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 2,41-52)

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la 
peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, pujaren 
a celebrar les festes com era costum i, passats els dies, 
quan tothom se’n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sen-
se que els seus pares se n’adonessin. Pensant que anava 
amb altres de la caravana, feren la primera jornada de ca-
mí. Al vespre el buscaven entre els parents i cone guts i no el 
trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusa lem, a buscar-lo.
  El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mes-
tres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els 
qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligèn cia 
i de les seves respostes. Els seus pares quedaren sor-
presos de veure’l allà, i la seva mare li digué: «Fill, ¿per què 
t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscà-
vem amb ànsia». Ell els digué: «¿Per què em buscàveu? 
¿No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu Pare?» 
Ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà 
amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare con-
servava tots aquests records en el seu cor. A mesura que 
Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el fa-
vor de Déu i dels homes.

(Hoy también se pueden leer las lecturas: 1Sa 1,20-
22.24-28 / Sl 83 / 1Jn 3,1-2.21-24)

Lectura del libro del Eclesiástico 
(Eclo 3,2-6.12-14)
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el de-
recho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre ex-
pía sus pecados, y quien respeta a su madre es como 
quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se ale-
grará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. Quien 
respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su 
madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su ve-
jez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda 
el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun es-
tando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el pa-
dre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados.

Salmo responsorial (127)
R.  Dichosos los que temen al Señor y siguen sus cami-

nos.
Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos. / 
Comerás del fruto de tu trabajo, / serás dichoso, te irá 
bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa; / 
tus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de tu me-
sa. R.
Esta es la bendición del hombre / que teme al Señor. / 
Que el Señor te bendiga desde Sión, / que veas la pros-
peridad de Jerusalén / todos los días de tu vida. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Colosenses (Col 3,12-21)
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, 
revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y 
perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Se-
ñor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por en-
cima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad 
perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: 
a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed 
también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
  Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o 
de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gra-
cias a Dios Padre por medio de él.
  Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como con-
viene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y 
no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exas-
peréis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (Lc 2,41-52)

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por 
la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subie-
ron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se 
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin 
que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba 
en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusie-
ron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encon-
trarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
  Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el tem-
plo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, 
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscába-
mos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me busca-
bais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él ba-
jó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su ma-
dre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba crecien-
do en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los 
hombres.

LA�SAGRADA�FAMÍLIA� �JESÚS� �MARIA� I �JOSEP COMENTARI

Per al tercer evangelista, la vida de Jesús 
necessita d’un gran pròleg. Ell sap que la 
vida del Salvador no es pot presentar de 
qualsevol manera: s’ha de situar. Aques-
ta gran introducció se centra, no només 
en detalls aïllats, com ara la concepció 
miraculosa i virginal de santa Maria o el 
canvi de vida d’Elisabet, ja anciana, a Ain-
Karim. S’ha de situar en una visió més 
ampla de la vida, de la història: s’ha de si-
tuar en el pla de Déu, en la seva santa 
voluntat. Per a sant Lluc, l’important és 
que Déu vol salvar tota la humanitat, vol 
que participi de la seva pròpia santedat, i 
per això, s’ha de preparar un grup humà, 
especial, que va més enllà d’Israel. Aquest 
grup són els creients de Crist, els qui han 
(re)descobert Déu gràcies al rostre de Je-
sús, el seu Fill. 

Avui, en l’evangeli que ens acompanya, 
descobrim que Crist ha volgut néixer d’u-
na verge natzarena en el si d’una família 
humil. Ha posat de relleu la singular pu-
resa de santa Maria, per tal que tingués-
sim com a referent quina és la veritable 
actitud moral i espiritual a la qual Déu ens 
crida: la disponibilitat total de la nostra 
ànima vers Déu i vers el proïsme.

La sagrada família de Natzaret és el 
bressol escollit pel Fill etern del Pare; d’un 
canvi revolucionari: és la reforma univer -
sal dels éssers humans en camí vers el 
seu Crea dor. Crist és el Fill del Pare, Crea -
dor del cel i de la terra, i dels valors espiri-
tuals que ens fan créixer: la justícia, la mi-
sericòrdia, la reconciliació, el perdó. Nadal 
és justícia, misericòrdia, perdó dels nos-
tres pecats. Per convertir-nos a Déu Pa-
re, Creador, tenim un camí de perfecció: 
reconèixer el nostre pecat i humilment 
acollir la medicina del Pare, que és la hu-
manitat de Crist, com deia sant Ambròs: 
«Tot ho tenim en Crist... Si vols guarir-te 
d’una ferida, Ell és el metge.»

Acollim el bressol d’una nova mane-
ra de viure, estimant Déu en el proïsme, 
des de la fe de Crist, que la Sagrada Fa-
mília avui ens presenta.

La Sagrada 
Família: portal 
i model d’una 
vida renovada
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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Agenda

Missa en memòria de la serventa de 
Déu Rosa Deulofeu. En el 15è aniver-
sari de la seva mort, dilluns 7 de gener 
(19 h), a la parròquia de Sant Agustí 
(pl. Sant Agustí, 2), se celebrarà una 
eucaristia en memòria de qui fou dele-
gada de Joventut de la nostra arxidiò-
cesi. 

Cap d’Any i Cant de la Sibil·la a la Ba-
sílica de la Puríssima Concepció (c/ 
Aragó, 299). Dia 31 (20 h), Missa de 
final d’any. Cant del Te Deum i bene-
dicció del Santíssim. A les 24 h, vetlla 
nocturna. Exposició del Santíssim Sa-
grament, rés del Rosari, consagració 
del nou any, fins a les 2 h. Dia 1 de ge-
ner (19.30 h), després de vespres, 
Cant de la Sibil·la, versió de Manacor, 
recollida al s. XIX per Josep Massot i 
Planes. Sibil·la: Marga Mingote; i orgue: 
Lorién Santana.

Amics de l’Orgue de les Corts. Diu-
menge dia 6 de gener (18 h), concert 

d’orgue d’Any Nou, amb Carme Godall. 
A la parròquia de Santa Maria del Re-
mei (pl. de la Concòrdia, 1).

III Semana del Voluntariado con las 
hermanas Darderas. «Cada vez que lo 
hicisteis con uno de éstos, mis humil-
des hermanos, conmigo lo hicisteis» 
(Mt 25,40). ¿Tienes entre 16 y 25 años 
y quieres compartir parte de tu tiempo 
con personas mayores del 2 al 5 de 
enero? Pues no lo pienses más y llá-
manos: t. 692 895 378 (Hna. Liliana). 

Vetlla de Cap d’Any al Monestir de 
Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí 
55, t. 932 038 915). Dilluns 31 de de-
sembre (19 h).

Celebració dels 100 anys de la Institu-
ció Teresiana a Catalunya. Divendres 
11 de gener (18.30 h), acte inaugural 
amb els temes «Una Acadèmia singu-
lar: un estil de vida i de presència», a 
càrrec de Margarita Bartolomé; «L’horit-
zó d’una acció sociocultural», a càrrec 
de Carmina Gómez; «Una comunitat 
educativa amb vocació transforma-
dora», a càrrec de M. Dolors Valencia. 
Al Centre de Cultura Contemporània 
(c/ Montalegre, 5). Més informació: 
t. 933 528 222, itcatalunya@gmail.com, 
www.institucioteresiana.cat

Publicacions
Calendari l’Ermità 2019. Tradicional 
del pagès, agrari i astronòmic. Llibret 

de 60 pàgines, 
fet per l’astrò leg 
fra Ramon dels 
Pirineus i editat 
per Edicions Mo-
rera, on trobareu 
dades astronò-
miques, cronolò-
 giques i religio-
ses, entre altres 
continguts. Si voleu més informació: 
www.calendariermita.cat

Celebració cris-
tiana: harmonia 
i veritat, de Pe-
re Tena. Llibre 
de 130 pàgines, 
editat pel CPL, 
a la col. «Emaús», 
n. 151. Recull 
uns escrits d’a-
quest conegut 
i estimat bisbe 
auxiliar de Bar-

celona, gran liturgista i un dels funda-
dors del CPL. Amb la seva habitual sub-
tilesa i amabilitat demana en aquests 
escrits a la revista Missa Dominical 
unes celebracions cristianes fidels al 
misteri pasqual, a la identitat de la co-
munitat i al Concili Vaticà II.

Evangelios dominicales, de José Real 
Navarro (Ediciones Paulinas, 278 pá-
ginas). Este libro ofrece actividades, 
comentarios y propuestas de compro-
miso para misas con niños y niñas de 
8 a 12 años en el ciclo C. El acompa-
ña miento de los padres, catequistas o 

educadores es 
vital para que 
este libro cum-
pla la finalidad 
que persigue: 
dejar a los niños 
y a las niñas a 
solas con Jesús 
y con ellos mis-
mos, tal como 
son.

Un viatge sem-
pre nou: la mis-
sió, de Núria 
Ferret. Llibre 
editat pel CPL, 
de 204 pàgi-
nes. L’autora 
és llicenciada 
en Ciències de 
l’Educació i ha 
treballat en 
l’ensenyament 

de la religió a l’escola pública durant 
dinou anys. Interessada en els proble-
mes de l’evangelització en el nostre 
món, i en la línia del papa Francesc, 
l’any 2016 va publicar al CPL el seu 
primer llibre, La Paraula de Déu, 130 
esquemes per a la pregària, i l’abril 
de 2016 inicià la «trilogia del viatge», 
unes obres que són una veritable intro-
ducció a la fe cristiana: Viatge al cor 
de la fe, l’aterratge, va continuar amb 
el llibre El cor del viatge, 
l’exploració. Ara publica 
el tercer volum de la trilo-
gia: Un viatge sempre nou, 
la missió. 

En el clima alegre y familiar del tiem-
po de Navidad, hoy la Iglesia católi-
ca celebra la Jornada por la Familia y 
por la Vida. En estos tiempos donde 
se dice tanto que la familia tradicio-
nal está atravesando una crisis muy 
profunda, no puedo dejar de recorda-
ros que la familia ha sido instituida 
y querida por Dios como escuela de 
amor, donde aprendemos nuestra 
condición más esencial, nuestra iden-
tidad más profunda: que todos somos 
hijos y hermanos.

Esa verdad se puede aprender de 
manera especial en familia. Jesús 
mismo, el Hijo de Dios encarnado, pa-
só por este aprendizaje. No olvide-
mos que Dios mismo, en esencia, es 
familia. Nos referimos a esas eter-
nas relaciones de amor entre Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Este Dios que 

se ha manifestado en Jesús como 
Amor, quiere que todos los seres hu-
manos entremos a formar parte de 
esta maravillosa y entrañable familia 
divina. El camino para entrar es Je-
sucristo, Él es el camino, la verdad 
y la vida, como nos enseña san Juan 
(cf. Jn 14,5-6). Por tanto, de la mano 
de Jesús aprenderemos a ser fami-
lia de todos, para así poder entrar 
algún día en el hogar de la familia 
eterna.

La familia tradicional quizá sea cri-
ticada o cuestionada por algunas ideo-
logías, pero no cabe duda de que 
sigue siendo y será un anhelo funda-
mental del corazón humano. Ni la fa-
milia ni el Evangelio han dejado ni 
dejarán nunca de ser importantes, 
porque el ser humano, hecho a ima-
gen y semejanza de Dios, para ser 
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La familia, escuela de amor
tifica y salva a los hombres «no ais-
ladamente, sin ninguna conexión de 
los unos con los otros, sino constitu-
yendo un pueblo» (Gaudete et Exsul-
tate, 6).

Es necesario, más que nunca, que 
la sociedad deje al margen prejuicios 
ideológicos para redescubrir el gran 
valor de la familia como escuela ideal 
para aprender a ser persona, a ser hi-
jo y hermano, para aprender a amar a 
los otros y a Dios. Padres y madres, 
recordad que no estáis solos en esa 
gran tarea.

Queridos hermanos: que María, 
José y el niño Jesús sean luz para 
tantas familias que anhelan la paz, 
el amor y la alegría que irradia el 
Portal de la Misericordia y de la so-
lidaridad que contemplamos en Be-
lén. 

él mismo, para ser auténtico y feliz, 
necesita estar él también en familia, 
como Dios es familia.

La familia, como os dije antes, es 
escuela de amor imprescindible pa-
ra aprender a ser hijo y hermano. Es-
cuela que nos prepara para después 
trascender los lazos de sangre y po-
der ver a toda la humanidad como 
la gran familia de los hijos de Dios. 
Ese es el sueño de Dios: que algún 
día todos nos comportemos como 
miembros de una gran familia de 
hermanos y hermanas que se aman, 
unidos todos los pueblos de la tierra 
en fraternal banquete, del cual es 
expresión la Eucaristía, mesa frater-
na habitual de la familia cristiana. El 
papa Francisco, este año, en el en-
cuentro mundial de familias de Du-
blín, nos ha recordado que Dios san-


