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Nadal solidari

Un any més, som ja a les por tes de la celebració del Nadal. Per
als cristians, aquesta festa és la commemoració del naixement
del Fill de Déu en carn humana a Betlem. Sant Pau ho diu a la car-

ta als Gàlates: «Quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu
Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés els qui vi-
víem sota la Llei i rebéssim la condició de fills».

Nadal és una festa de la solidaritat, perquè és la manifestació d’un
Déu solidari amb el món. Sant Pau ho expressa amb unes paraules
plenes de sentit en la seva carta a Titus: «S’ha manifestat Déu, Salvador
nostre, amb la seva bondat i el seu amor als homes». Nadal inclou un
misteri de fe, però també inclou un missatge profundament humà.

Com a misteri de fe, el sen-
tit del Nadal ens l’ha explicat,
aquest any, amb paraules a la
vegada profundes i ben entene-
dores el Sant Pare, a qui hem
tingut el goig d’acollir a Santiago
i a Barcelona.

«Per mitjà de la fe —va dir el
Sant Pare a Santiago— som in-
troduïts en el misteri d’amor que
és la Santíssima Trinitat. Som,
d’alguna manera, abraçats per
Déu, transformats pel seu amor.
L’Església és aquesta abraçada
de Déu, en la qual els homes
aprenen també a abraçar els seus
germans, descobrint en ells la
imatge i la semblança divina, que
constitueix la veritat més profun-
da del seu ésser i que és l’origen
de la genuïna llibertat.»

El Sant Pare ens ha invitat, en aquesta visita recent, a «viure il·lumi-
nats per la veritat de Crist, confessant la fe amb alegria, coherència i
senzillesa, a casa, a la feina i en el compromís com a ciutadans».

Nadal ens diu sobretot que Déu no és l’antagonista de l’home, sinó
que és l’amic de l’home. Aquest Déu i aquest home—va remarcar tam-
bé el Sant Pare— són els qui s’han manifestat de manera concreta i
històrica en Crist. I va afegir que ha estat una tragèdia que a Europa, so-
bretot en el segle XIX, s’afirmés i es divulgués la convicció que Déu és
l’antagonista de l’home i l’enemic de la seva llibertat. El Papa, que és un
gran teòleg, no va dubtar a dir que «amb això es volia enfosquir la veri-
table fe bíblica en Déu, que envià al món el seu Fill Jesucrist, amb la fi-
nalitat que ningú no es perdi, sinó que tots tinguin vida eterna».

Aquesta és la llum de Nadal. Aquesta és la llum que brillà a la ciu-
tat de David fa més de dos mil anys: «Avui, a la ciutat de David,
us ha nascut un Salvador, que és el Crist, el Senyor». Això em

sembla que és a l’origen del gran ressò popular d’aquesta festa, tam-
bé en la nostra societat tan secularitzada en molts aspectes.

He dit abans que Nadal inclou també un missatge profundament
humà. El fet que en Crist s’hagi manifestat la humanitat i la benignitat
de Déu ens ha de fer més humans. I no solament els dies de Nadal.
Perquè la vocació de la persona humana és sobretot l’amor, l’amor re-
but i l’amor ofert. Només en aquesta experiència l’home pot trobar el
sentit més profund de la seva vida.

Per això la gràcia de la festa de Nadal hauria de ser la de fer-nos a
tots més humans, més solidaris amb els qui pateixen fam i set, amb els
malalts i els pobres, aquí i arreu del món. Es tracta de globalitzar l’amor,
com ens va dir Benet XVI en la seva primera encíclica i com ens ho ha
recordat en la seva recent estada entre nosaltres. Un Nadal solidari ens
demana acostar-nos a les moltes persones que sofreixen, especialment
en aquests moments de serioses dificultats econòmiques.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Bon Nadal, 
des de la façana
del Naixement

◗◗ Aquest any volem desitjar un
Bon Nadal a tots els lectors i les
lectores amb aquesta imatge de
Benet XVI resant l’àngelus, el
passat 7 de novembre, davant la
façana del Naixement, un verita-
ble pessebre en pedra que Gaudí
donà a Barcelona i al món.

Les paraules del Sant Pare,
pronunciades en català, foren:
«Aquest matí ha estat per a mi
motiu de satisfacció poder decla-
rar aquest temple basílica menor.
En ell, homes i dones de tots els
continents admiren la façana del
Naixement. Ara, nosaltres medi-
tem el Misteri de l’Encarnació i
adrecem la nostra pregària a la
Mare de Déu amb les paraules de
l’Àngel, i li confiem la nostra vida
i la de tota l’Església, i li dema-
nem, al mateix temps, el do de la
pau per a tots els homes de bona
voluntat». 

Recórrer a la llei de l’amor

Una senyora gran anava perdent
facultats a mesura que la seva
malaltia progressava. Ingressà

en una residència assistida per rebre
les atencions convenients. La decisió
no fou fàcil; es feien presents un seguit
de sentiments i no es prengué la sus-
dita decisió fins que no s’experimenta-
ren i s’esgotaren altres possibilitats.
Un dels seus dos fills explicava: «La
mare fa més de vint anys que té aques-
ta malaltia mental, encara que no tan
aguditzada. Passava temporades en
una quasi normalitat, en d’altres patia
i ens feia patir molt. En aquestes si-
tuacions, i davant la darrera decisió
que hem hagut de prendre, quan al-
guns familiars i amics ens deien que
l’havíem d’internar i buscar una solució
definitiva, jo mirava enrere i recordava
la meva infantesa, quan el pare morí. El
més gran de nosaltres tenia set anys,
i ella es quedà sola amb els dos fills i,
sense escoltar els qui li recomanaven
que ens portés a algun centre d’acolli-
da, treballava tot el que podia per se-
guir endavant. Recordo les nits en què
em despertava de matinada i la mare
seguia cosint per lliurar la feina a l’ho-
ra. Recordo els esforços quan es va po-

sar a estudiar per millorar la seva —la
nostra— situació i ho va aconseguir, al-
hora que seguia treballant. Ella es gra-
duà i exercí com a mestra. Gràcies al
seu esforç, jo vaig tenir la possibilitat
d’estudiar a la universitat». 

La situació descrita i d’altres de
semblants són complexes i freqüents.
No tenen una resposta única. Convé fu-
gir de la comoditat immediata, d’egois-
mes personals, de respostes precipi-
tades… Convé pensar en la persona
afectada, en el seu benestar, en la se-
va qualitat de vida, en les incidències
familiars col·laterals, en el seu recor-
regut vital, dialogar-hi fins on sigui pos-
sible… Una determinació bona en un
cas no ho és forçosament en un altre.
Cal afrontar cada situació atenent a les
seves peculiaritats. Convé cercar els
assessoraments professionals conve-
nients. Hi conflueixen un gran nombre
d’elements. Cal ponderar molts aspec-
tes, reflexionar, pregar, discernir i ac-
tuar en conseqüència. Recórrer, sem-
pre, a la llei de l’amor. «Honra el pare i
la mare, com t’ha manat el Senyor, el
teu Déu. Així tindràs llarga vida i seràs
feliç» (Dt 5,16).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Els núvols de Nadal (fragment)
És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar.

Ai, nit que vas passant silenciosa;
ai, núvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum que no ets enlloc misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets a tot arreu.

(«El pas de l’any», Barcelona, 1903)
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Quan ens enfrontem a fets in-
comprensibles i extraordina-
ris, ja siguin col·lectius o per-

sonals, ja siguin positius o negatius,
tenim dues possibilitats: o intentem
buscar-hi una explicació sovint im-
possible o els acceptem amb admi-
ració i amb confiança. La pregunta
és si estem ober ts a una realitat
que ens supera o bé creiem que ho
podem controlar tot amb la nostra
raó i amb les forces humanes.

Per a Josep no era gens fàcil as-
sumir que la noia amb qui s’havia
promès esperava un fill abans d’ho-
ra. La seva reacció lògica hauria es-
tat deixar-la i denunciar-la. En canvi,
de la manera que fos, va entendre
que havia de respectar-la i acollir-la.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 4a setm.):
Is 7,10-14 / Sl 23 / Lc 1,26-38 �� di-
marts: Ct 2,8-14 (o bé: So 3,14-18a) /
Sl 32 / Lc 1,39-45 �� dimecres: 1Sa
1,24-28 / Sl: 1Sa 2,1.4-5.6-7.8abcd /
Lc 1,46-56 �� dijous: Ml 3,1-4;4,5-6 /
Sl 24 / Lc 1,57-66 �� divendres:
2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 / Lc
1,67-79.

Comença el temps de Nadal
Dissabte, Nadal del Senyor. Vigí-

lia: Is 62,1-5 / Sl 88 / Ac 13,16-
17.22-25 / Mt 1,1-25. Nit: Is 9,2-
4.6-7 / 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 �� diu-
menge vinent, la Sgda. Família (lit.
hores: 1a setm.): Sir 3,3-7.14-17a
(grec 2-6.12-14) / Sl 127 / Col 3,12-
21 / Mt 2,13-15.19-23.

◗◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 7,10-14)

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: «Demana al Senyor, el teu Déu,
un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les profunditats del país dels
morts, o tan amunt com vulguis, dalt al cel». Acaz respongué: «No en vull
demanar cap; no vull temptar el Senyor». Llavors digué Isaïes: «Escolteu,
doncs, casa de David: ¿No en teniu prou de fer-vos pesats als homes que
fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un
senyal: La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.»

◗◗ Salm responsorial (23)

R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.
És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou, / el món i
tots els qui l’habiten. / Li ha posat els fonaments dins
els mars, / i les bases, a les fonts dels rius. R.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? / Qui pot estar-
se al recinte sagrat? / El qui té el cor sincer i les mans
sense culpa, / que no confia en els déus falsos. R.

Rebrà benediccions del Senyor, / rebrà els favors del
Déu que salva. / Aquests són els qui vénen a buscar-
vos, Senyor, / per veure-us de cara, Déu de Jacob. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de
Roma (Rm 1,1-7)

Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, des-
tinat a anunciar la Bona Nova de Déu, que ell ja ha-
via promès pels seus profetes en les escriptures
santes. Aquesta Bona Nova es refereix al seu Fill Je-
sucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge humà,
nasqué de David, però per l’esperit que santifica va
ser constituït Fill poderós de Déu des que va res-
suscitar d’entre els morts.

Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent
de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi sou
vosaltres, que Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de
Déu, cridats a ser-li consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pa-
re nostre, i de Jesucrist, el Senyor.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 1,18-24)

Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva
mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es trobà que espera-
va un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un ho-
me bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en se-
cret l’acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni
un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de
prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut
per obra de l’Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el nom de
Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble». Tot això va succeir
perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La ver-
ge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres.
Josep es despertà i, complint el que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué a casa com a esposa.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 7,10-14)

En aquellos días, el Señor habló a Acaz: «Pide una señal al Señor, tu
Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo.» Respondió Acaz: «No
la pido, no quiero tentar al Señor.» Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa
de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen
está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que
significa “Diosconnosotros”.»

◗◗ Salmo responsorial (23)

R. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y to-
dos sus habitantes: / él la fundó sobre los mares, /
él la afianzó sobre los ríos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor? / ¿Quién puede
estar en el recinto sacro? / El hombre de manos ino-
centes / y puro corazón, / que no confía en los ídolos. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, / le hará justicia
el Dios de salvación. / Este es el grupo que busca al
Señor, / que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R.

◗◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos (Rm 1,1-7)

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser após-
tol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este
Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Es-
crituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la
carne, de la estirpe de David; constituido, según el Es-
píritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su re-
surrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor.

Por él hemos recibido este don y esta misión: ha-
cer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre.
Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos
los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los san-
tos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Je-
sucristo.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 1,18-24)

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, es-
taba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella espe-
raba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo
y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas ha-
bía tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María,
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-
nosotros”.» Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

Potser perquè l’estimava tant que no
podia dubtar d’ella? Potser perquè
estava acostumat a mirar més enllà
de les aparences? Potser perquè era
alimentat per una fe profunda que li
feia reconèixer l’acció bondadosa de
Déu allà on semblaria haver-hi mal-
dat humana? Per alguna d’aquestes
raons, o per totes alhora, el cas és
que Josep va preferir confiar i esti-
mar abans que dubtar i rebutjar.

Josep va saber discernir en els
esdeveniments de la seva vida la cri-
da de Déu, que li proposava una mis-
sió única i excepcional: fer de pare
humà del mateix Fill de Déu fet ho-
me. Josep es va mantenir al costat
de Maria i de Jesús. Amb bondat i
amb senzillesa, comprenent poc

i confiant molt, va col·laborar amb
discreció i amb eficàcia a l’obra més
gran de la història: la salvació de la
humanitat. Va fer ni més ni menys
que allò que va entendre que Déu li
demanava a cada moment.

La història de Josep ens indica un
camí sorprenent i poc habitual. Esti-
mar i acollir les persones, fins i tot
quan no comprenem les seves ac-
cions, pot conver tir-se en mitjà de
trobament amb Déu. Confiar sempre
en la bondat dels altres, fins i tot
quan sembla una ingenuïtat o un er-
ror, ajuda a crear una humanitat no-
va, marcada per la presència eficaç
de l’amor salvador de Déu.

Agustí Borrell

Confiar sense evidències
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DIUMENGE IV D’ADVENT

L’adoració dels pastors. Pintura de Murillo
(1617-1682). Museu de Belles Arts de Sevilla
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ENTREVISTA

19. c Diumenge IV d’Advent. Sant Ne-
mesi, mr; sant Anastasi I, papa (399-
401) i mr.; beat Urbà V, papa (occità,
1362-1370); santa Fausta, mare de fa-
mília mr.; santa Eva, mare dels hu-
mans.

20. Dilluns. Sant Benjamí, patriarca;
sant Domènec (Domingo) de Silos,
abat benedictí; sant Macari, prev. i
mr.

21. Dimarts. Sant Pere Canisi (1521-
1597), prev. jesuïta i doctor de l’Esglé-
sia, nat a Nimega; sant Severí, bisbe i
mr.; sant Gliceri, prev. i mr.; sant Te-
místocles, mr.

22. Dimecres. Sant Zenó o Zenon,
mr.; santa Helena, vg. clarissa; santa
Francesca-Xaviera Cabrini, vg., fund.,
patrona dels emigrants.

23. Dijous. Sant Joan de Kety (1390-
1473), prev. de Cracòvia; sant Sèrvul el
Paralític; santa Victòria, verge i màrtir.

24. Divendres. Sant Delfí, bisbe; san-
ta Adela, abadessa; santa Irmina, vg.,
princesa.

25. c Dissabte. Nadal de Nostre Se-
nyor Jesucrist, a Betlem de Judà. Tam-
bé: Mare de Déu de Betlem o del Pes-
sebre; santa Anastàsia, màrtir (s. IV);
santa Eugènia, vg. i mr.

SANTORAL

Oriol: —Molts amics meus diuen que la
religió va contra la ciència, que té por
dels descobriments científics, que té
por que les seves veritats siguin qües-
tionades.
Gràcia: —La ciència és una manera de
penetrar en el fons de la realitat, de co-
nèixer el comportament de la naturalesa

i els processos que hi tenen lloc. S’ha de témer l’estu-
pidesa, el fanatisme, el sectarisme, però la ciència de
cap manera. S’ha d’estimular la curiositat intel·lectual i
el desig de saber. Qui busca la veritat de les coses, ja
busca Déu.
—Però Déu no és la veritat científica.
—Déu és el fonament de tota veritat. La ciència és,

de fet, un camí cap a Déu, perquè en conèixer mi-
llor l’obra creadora, podem conèixer millor el Crea-
dor.

Creure en Déu va contra la ciència?
—Però a l’escola hem estudiat que ciència i religió han

estat històricament enfrontades. 
—No hi ha dubte que les relacions històriques entre re-

ligió i ciència no han estat bones. Hi ha episodis ver-
gonyosos, episodis que mai no es poden repetir. La in-
tromissió de la religió en la ciència ha fet molt de mal,
no tan sols a la ciència i als científics, sinó també a la
mateixa credibilitat de les institucions religioses.

—I què s’ha après de tot plegat?
—S’ha après que la ciència té una esfera autònoma,

que cal respectar i estimar, i que la religió també té la
seva pròpia esfera i que en cap cas pot ingerir-se en
la primera. Religió i ciència són dos nivells de pene-
tració en l’estructura de la realitat, dos llenguatges,
dues formes d’accedir-hi. Hi ha més d’un camí per ac-
cedir a les coses.

Francesc Torralba
(Ah sí? Com parlar de Déu als infants, Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

La terapia del perdón
es muy eficaz

Quizá se sorpren-
da usted de que
ahora le hable de

perdonar a los que nos
hacen o nos han hecho
daño. Perdonar a esos
hijos abusones, al ma-

rido o la esposa que nos han dejado
plantados, a unos nietos que nos han
despreciado… Pero, en esta parte de
conclusiones terapéuticas, deseo de-
cirte, amigo lector, que el perdón es
una solución eficaz. En el fondo, no le
dé muchas vueltas: es imposible ser
feliz si no perdonamos a los demás. 

Vayamos a lo práctico. Perdonar es
la mejor manera de librarse del rencor
que usted aún puede guardar en lo
más profundo de su corazón. Si se
desprende de sus recuerdos doloro-
sos, usted será plenamente libre; en
caso contrario, seguirá siendo esclavo
de sus sentimientos de víctima dolida
y revivirá continuamente los sentimien-
tos dolorosos que ha sufrido, continua-
rá preso de su resentimiento; es decir,
volverá a sentir o, lo que es igual, a re-
sentir. Decía un autor que «el resenti-
miento es una autointoxicación psíqui-
ca, un envenenamiento de nuestro
interior que depende de nosotros mis-
mos».

En esta misma línea se expresaba
el filósofo alemán Max Scheler en un
minucioso estudio sobre el resenti-
miento, cuando decía: «Es una intoxi-
cación sentimental».

Considero que cuando surgen estos
sentimientos negativos entre perso-
nas, aunque tengan todos los motivos
para florecer en ese momento, ten-
drían que ir acompañados siempre de
una fecha de caducidad. Al cabo de un
tiempo, el resentimiento tiene que
prescribir inexorablemente. No es bue-
no que haya individuos (ancianos, en
nuestro caso) que vayan por el mundo
como almas sufrientes, convertidos en
voceadores de su nutrido catálogo de
resentimientos.

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac. 

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS
Diumenge passat es va celebrar

l’ordenació episcopal de 
Mons. Xavier Novell com a nou

titular de la diòcesi de Solsona. 
Amb només 41 anys, és el bisbe més
jove de Catalunya i el primer capellà
format al Seminari Interdiocesà a rebre
l’episcopat. Professor de la Facultat de
Teologia de Catalunya, Mons. Novell
afirma que cada dia li demana a Déu
que el faci «un sant pastor en bé del
ramat que Ell m’ha encomanat».

El fet que sigueu jove i prevere 
de la mateixa diòcesi, 
pot condicionar positivament
l’exercici del nou ministeri?
Espero que sí. És veritat que no és
habitual escollir un bisbe del propi
presbiteri i menys de la meva edat. 
No és, però, la primera vegada que
Déu escull el qui ningú s’esperava 
per tal que resplendeixi més el seu
protagonisme. Confio també que els
dons que Déu m’ha donat, 
el coneixement que tinc de la diòcesi
de Solsona i la gran il·lusió de ser un
bisbe sant siguin un bon impuls per al
ministeri episcopal que estic estrenant.

El lema episcopal palesa que doneu
prioritat a l’evangelització. 
Com la veieu en el cas de Solsona?
La situació a Solsona no és diferent 
a la de la resta de Catalunya. 
A les misses dominicals quasi no hi ha
joves, famílies amb fills ni matrimonis
de mitjana edat. El problema, però, 
no és només d’assistència a l’eucaristia.
Molts batejats avui pensen i viuen com
si no fossin cristians. Ho vaig dir 
en les meves paraules finals el dia de
l’ordenació: «Us convoco a l’obra 
més extraordinària que mai s’hagi vist
a les nostres comarques des que 
foren evangelitzades ara fa molts segles.
Us convoco a una nova evangelització,
extensa i profunda, que permeti 
fer de nou d’aquesta terra una terra 
de sants».

Com podem viure el Nadal amb
autenticitat, tot i la càrrega de
consumisme de la societat actual?
Hem de demanar als sants personatges
del pessebre, especialment a la 
Mare de Déu, que ens obtinguin 
un cor senzill i pobre per acollir, 
en la humilitat dels sagraments de
l’Església, la visita del bon Jesús. 
El Nadal no és només un temps de
bons sentiments. La litúrgia i les belles
tradicions nadalenques del nostre país
ens han d’ajudar a aquesta trobada
personal que Déu va planejar amb
cadascun de nosaltres des del 
moment que va decidir encarnar-se.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ XAVIER NOVELL

Per una terra 
de sants

E l segle XX també ha constatat la resistència de les
grans religions a la missió cristiana. Aquesta expe-
riència, a Occident, venia a confirmar l’experiència dels

cristians d’Orient en contacte amb el món musulmà des de
feia segles. Una resistència així no tan sols plantejava pro-
blemes a l’acció missionera, sinó que suscitava també una
sèrie d’interrogants que no trobarien resposta fins al Vati-
cà II i després.

L’Església catòlica, des del Vaticà II, s’ha interessat pel problema de la
compatibilitat de la missió i del diàleg. Pot ser un problema teològic o in-
tel·lectual, però des d’un punt de vista pràctic i existencial no hi ha una con-
tradicció tan forta. L’Església no veu oposició entre l’anunci de Crist i el dià-
leg interreligiós.

En aquest sentit, l’esdeveniment d’Assís, el 1986, va tenir un gran abast
de caràcter universal: el missatge representat pels homes de religió, l’un
al costat de l’altre, era la pau i el refús de l’odi religiós, malgrat les diversi-
tats reals. Hi havia hagut la invitació del bisbe de Roma i de l’Església catò-
lica a reunir gent de religions diverses per fer emergir de les profunditats de
les diferents tradicions religioses un missatge de pau.

Això passava sense sincretismes i en el respecte de les diferències reli-
gioses. La missió cristiana apareix també com un servei a la unitat i a la pau
entre els pobles, entre les cultures religioses, entre les civilitzacions, entre
les religions mateixes. Aquesta missió es desplegava en l’acolliment i en el
diàleg entre les diverses religions. Podria semblar l’antítesi de la missió. És,
en canvi, l’expressió d’una Església que no renuncia a pensar àmpliament,
que no defuig de mirar les fronteres del món, que, de la pau i de la unitat
entre els pobles, en fa una missió.

Andrea Riccardi
(Déu no té por, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

Missió i diàleg: Assís 1986
DÉU NO TÉ POR



Director: Mn. Jordi Piquer i Quintana - Edició: MCS, c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona; tel. 932 701 013; fax 932 701 305; A/e: premsa@arqbcn.cat - Administració: montsep@arqbcn.cat - Web: www.arqbcn.cat
Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: ALTÉS arts gràfiques, s.l.

PALABRA Y VIDA

aprenden también a abrazar a sus hermanos, descu-
briendo en ellos la imagen y la semejanza divina, que
constituye la verdad más profunda de su ser y que es
el origen de la genuina libertad.»

El Papa nos ha invitado en su reciente visita a «vi-
vir iluminados por la verdad de Cristo, confesando la
fe con alegría, coherencia y sencillez, en casa, en el
trabajo y en el compromiso como ciudadanos».

La Navidad nos dice sobre todo que Dios no es el
antagonista del hombre, sino que es el amigo del
hombre. Este Dios y este hombre —remarcó también
el Papa— son quienes se han manifestado de ma-
nera concreta e histórica en Cristo. Y añadió que ha
sido una tragedia que en Europa, sobre todo en el
siglo XIX, se afirmara y se divulgara la convicción de
que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo
de su libertad. El Santo Padre, que es un gran teólo-
go, no dudó en afirmar que «con ello se quería oscu-
recer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió al
mundo a su Hijo Jesucristo, con la finalidad de que
nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna».

Esta es la luz de la Navidad. Esta es la luz que
brilló en la ciudad de David hace más de dos mil
años: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador, que es Mesías, el Señor». Me parece que

Un año más estamos ya en las fechas previas
a la celebración de la Navidad. Para los cris-
tianos esta fiesta es la conmemoración del na-

cimiento del Hijo de Dios en carne humana en Belén.
San Pablo lo afirma en su carta a los Gálatas: «Llega-
da la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, naci-
do de una mujer, nacido bajo la Ley, para que resca-
tara a los que vivíamos bajo la Ley y obtuviéramos la
condición de hijos».

La Navidad es una fiesta de solidaridad, ya que es
la manifestación de un Dios solidario con el mundo.
San Pablo lo expresa con unas palabras rebosantes
de sentido en su carta a Tito: «Se ha manifestado
Dios, salvador nuestro, con su bondad y su amor a los
hombres». La Navidad incluye un misterio de fe, pero
también incluye un mensaje profundamente humano.

Como misterio de fe, el sentido de la Navidad nos
lo ha explicado este año el Papa, a quien tuvimos el
gozo de acoger en Santiago y en Barcelona, con pa-
labras a la vez profundas y muy inteligibles. 

«Por medio de la fe —dijo el Santo Padre en San-
tiago— somos introducidos en el misterio de amor
que es la Santísima Trinidad. Somos, de algún modo,
abrazados por Dios, transformados por su amor. La
Iglesia es este abrazo de Dios, en el que los hombres

esto está en el origen del gran eco popular de esta
fiesta, incluso en nuestra sociedad tan secularizada
en muchos aspectos.

Antes he dicho que la Navidad también incluye un
mensaje profundamente humano. El hecho de que en
Cristo se haya manifestado la humanidad y la benig-
nidad de Dios nos ha de hacer más humanos. Y no
sólo los días de Navidad. Porque la vocación de la
persona humana es sobre todo el amor, el amor re-
cibido y el amor ofrecido. Tan sólo en esta experien-
cia el hombre puede hallar el sentido más profundo
de su vida.

Por eso la gracia de la fiesta de la Navidad debie-
ra hacernos a todos más humanos, más solidarios
con los que pasan hambre y sed, con los enfermos
y los pobres, aquí y en todos los lugares del mundo.
Se trata de globalizar el amor, como nos dijo Benedic-
to XVI en su primera encíclica y como nos lo ha recor-
dado en su reciente estancia entre nosotros. Una Na-
vidad solidaria nos exige acercarnos a las muchas
personas que sufren, especialmente en estos mo-
mentos de serias dificultades económicas.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Navidad solidaria

A G E N D A
◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Presentació del nou llibre de Mn. Alim-
bau. Demà dia 20 de desembre (18.30 h),
a la Llibreria Claret (c/ Roger de Llúria
5), tindrà lloc la presentació del llibre
¡Ánimo!, de Josep M. Alimbau, a càrrec
de la Gna. Cristina Martínez, directora de
l’editorial STJ i presidenta de la URC.

Pastoral del Sord. Missa del Gall amb
Llengua de Signes per a sords, diven-
dres 24 a les 12 de la nit a la Capella
del Santíssim de la parròquia de la Pu-
ríssima Concepció de Barcelona (c/
Aragó 299, entrada pel claustre del c/ Ro-
ger de Llúria 70).

Pessebre monumental al claustre de
la Concepció (Llúria 70). Durant les fe-
tes de Nadal. Dia 24, a les 19.30 h,
Escenes del Pessebre, realitzades per
infants; i a les 20 h, «Missa del Pollet»
de vigília de Nadal, especialment dedi-
cada als infants. A les 12 de la nit, Mis-
sa del Gall amb la coral Voci Sacre.

Església Sant Gaietà (P. Teatins, c/
Consell de Cent 293). Dimarts 21 (18 h),
concert de l’Escola Musicant. Diferents
Corals, dirigides per Eulàlia Caso, Berta
Junqué, Daniel Puig i Clara Sunyer. Di-
lluns 27 (21 h), Escola Musicant, Coral
de Joves dirigida per Eulàlia Caso.

Concert de Carilló. Especial de Sant
Esteve. Diferents aproximacions com-
positives del Temps de Nadal: Anna
Maria Reverté interpreta J. S. Bach, A.
Corelli, P. I. Txaikovski, F. Mompou, N.
Rota, A. C. Adam, A. M. Reverté i tradi-
cional. Palau de la Generalitat, diumen-
ge 26 desembre (12 h).

◗ JORNADES

Congreso Internacional de María Auxilia-
dora. Todo a punto para el VI Congreso
Internacional de María Auxiliadora. Ten-
drá lugar junto al Santuario de Jasna
Gora, en Czestochowa (Polonia), los días
3-6 de agosto de 2011. Para participar
en el Congreso hay que dirigirse, lo antes
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Per assimilar els missatges 
que ens ha deixat el Sant Pare

La recent visita del Sant Pare a Santiago de Com-
postel·la i a Barcelona ens ha deixat uns missat-
ges d’un contingut molt ric. Ara és el moment d’as-

similar-los i de trobar les millors maneres de portar-los
a la pràctica en la nostra vida, tant individualment com
de forma comunitària i com a diòcesi de Barcelona.

Per tal d’ajudar-hi, la diòcesi ofereix dues publica-
cions de treball. La primera és una edició dels parla-
ments del Sant Pare en les mateixes llengües en què fo-
ren pronunciats. L’altra publicació és la carta pastoral
que, amb motiu de l’Advent, ha publicat el cardenal
arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, centrada en els con-
tinguts principals d’allò que ens ha dit Benet XVI, amb
un apèndix amb unes pautes per a la reflexió personal
o comunitària. Aquests textos es poden demanar a la
Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona.

ció del món, el pecat original, el diluvi
universal, la torre de Babel i el sacrifi-
ci d’Isaac, entre altres. Una bona eina
per començar a llegir la Bíblia i una ma-
nera fàcil de parlar de Déu amb els
nens. Trobareu els àlbums a les princi-
pals llibreries. Per a més informació
visiteu www.bcnmultimedia.com o bé
truqueu al 932 002 176.

posible, al P. Joan Faner, sdb: joan.faner@
salesians.cat, o tel. 629 812 698.

◗ BREUS

Medalles d’Honor de Barcelona a tres
entitats d’Església. La parròquia de
Sant Francesc de Sales, la comunitat
cristiana dels F. M. Caputxins de Pom-
peia i la Germandat de «Nuestra Seño-
ra del Rocío de Barcelona» van rebre
aquesta distinció durant l’acte que va
tenir lloc el dia 24 de novembre al Saló
de Cent de l’Ajuntament de la ciutat.

Exposició de Goigs. A la parròquia de
Sant Andreu de Palomar (c/ Pont 3,
08030 Barcelona). Del 26 de desembre
al 2 de gener. Horari: dia 26, de 13 a 15 h;
els altres dies no festius de 18 a 20 h. 

◗ PUBLICACIONS

Escrits pastorals, de
Mons. Jaume Traser-
ra. La Delegació de
Mitjans de Comunica-
ció Social del Bisbat
de Solsona ha editat
aquest llibre, la porta-
da del qual reproduïm.
Són els escrits pasto-
rals de qui fins ara ha estat bisbe de la
diòcesi de Solsona, Mons. Jaume Tra-

serra Cunillera. Amb 402 pàgines, pul-
crament editat, recull 8 cartes pastorals,
11 escrits pastorals i 25 homilies. Preci-
sament, el passat diumenge dia 12 va
fer l’entrada a la diòcesi Mons. Xavier
Novell, prevere de la mateixa diòcesi, en
la qual ha estat un dels més propers
col·laboradors del bisbe Jaume.

Una breu biografia de
Pere Tarrés. Mn. Jo-
sep M. Domingo, pre-
vere de la diòcesi de
Sant Feliu de Llobre-
gat i director del Cen-
tre d’Estudis Pasto-
rals, ha publicat una
breu però ben substanciosa biografia
del beat Pere Tarrés i Claret. És un o-
puscle de 24 pàgines que s’ha publi-
cat dins de la col·lecció «Sants i santes»
que edita el Centre de Pastoral Litúrgica
de Barcelona. És el número 105 d’a-
questa col·lecció, que té un molt bon
acolliment i ens ajuda a descobrir el per-
fil humà i cristià dels noms del santoral.

Descobrim el Gènesi.
Barcelona Multimèdia
ens presenta un nou
DVD amb els episodis
més representatius de
l’Antic Testament en
format de còmic: la crea-

Curs de Postgrau en
Patrimoni Cultural

L’objectiu d’aquest curs és formar
especialistes en la gestió i la difusió
del patrimoni cultural, amb una aten-
ció especial al patrimoni eclesiàstic,
i oferir uns coneixements específics
sobre alguns aspectes de la seva
naturalesa, i també uns instruments
necessaris per tal d’intervenir-hi, ja
sigui amb finalitats educatives o
amb l’objectiu d’aprofitar-lo com a re-
curs turístic. Els destinataris del curs
són tots els llicenciats, diplomats i
graduats que desitgin obrir-se un ca-
mí en el camp de la gestió cultural i
de la difusió del patrimoni. 

Al llarg del curs es tractaran els
aspectes següents: Marc legal i el
patrimoni cultural eclesiàstic / Inter-
pretació del patrimoni / Iconografia
i simbologia / Gestió i divulgació del
patrimoni / Itineraris culturals / Pa-
trimoni subtil.

El curs comprèn visites guiades a
diversos museus i llocs d’interès pa-
trimonial del territori català. Crèdits:
15 crèdits ECTS.

Dates: Del 15 de febrer al 15 de
juny de 2011; horari: dimarts, dime-
cres i dijous, de 18 a 21 h. Lloc: Fa-
cultat de Filosofia de la URL. Edifici
del Seminari de Barcelona (Diputació
231, entre Balmes i Enric Granados).

Matrícula oberta a partir del 10
de gener de 2011. Informació i ins-
cripcions: Facultat de Filosofia de
Catalunya, Diputació 231, Bcn. De
dilluns a divendres, d’11 a 13 h (di-
lluns-dimecres, 17 a 19 h), tel. 934
534 338, facultat@ filosofia.url.edu,
http://filosofia.url.edu.


