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El bisbe Pere Tena i Garriga s’ador-
mí en la pau de Crist el 10 de febrer 
d’a quest any 2014. Havia nascut a 
l’Hospitalet de Llobregat el 14 de maig 
de 1928 i fou ordenat bisbe auxi-
liar de Barcelona el 5 de setembre 
de 1993. La gran dedicació de la se-
va vida fou la Pastoral Litúrgica. Fou 
fundador del Centre de Pastoral Li-
túrgica de Barcelona i en fou l’ànima 
fins a la seva mort. En un acte com-
memoratiu celebrat a la Facultat de 
Teologia de Catalunya fou qualificat, 

La Corona d’Advent
La Corona d’Advent ens recorda que l’Advent és un camí fet d’expecta-
ció —d’espera i d’esperança— davant d’Aquell que ve: el Fill de Déu fet 
home. Quan només ens separen quatre diumenges de la solemnitat de 
Nadal, és a dir, de la commemora-
ció del Naixement del Salvador, a 
la major part de les esglésies es 
pot veure aquest signe: una corona 
feta de branques d’avet amb qua-
tre espelmes penjada o col·loca-
da damunt d’una taula o un altar. 
Es va encenent una espelma cada 
un dels quatre diumenges. És un 
costum popularitzat a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial 
i posteriorment estès a molts països de l’Europa Occidental, com a Ca-
talunya, on actualment és molt present. 
  La Corona d’Advent no només es pot veure als temples o en altres lo-
cals com les escoles, també té una presència a les llars. 

El «Calendari d’Advent»
Pel fet de ser l’Advent un camí de preparació espiritual per a la festa de 
Nadal, era normal que aquest camí tingués el seu calendari, és a dir, 

un calendari imprès només dedicat a aquest 
temps. No era corrent trobar, a Catalunya, un 
calendari només dedicat al temps d’Advent o 
al temps d’Advent i de Nadal, ja que aques-
ta festa —o el cicle de festes de Nadal, Cap 
d’any i Epifania (Reis Mags)— n’és la culmi-
nació, el final del camí adventual. 
  La diòcesi de Girona va pensar a fer aquest 
calendari com a eina pedagògica del camí 
d’Advent i fa ja uns anys que el publica. És 
un recurs sobretot per viure l’Advent en famí-
lia i en algunes cases es vincula a cada dia 
una obra bona de tots i un premi, de vega-
des en forma de llaminadures per als fills pe-

tits. Això escau bé a l’Advent perquè és un temps penitencial però amb 
menys severitat que el temps de Quaresma. Aquest calendari es troba 
a les llibreries religioses.

La Fira de Santa Llúcia
Del 5 de desembre fins al 22, a Barcelona, se celebra la Fira de Santa 
Llúcia a l’avinguda de la Catedral, on es venen pessebres, arbres, vesc de 
la bona sort, tions i altres elements 
tradicionals del Nadal. És sobretot «la 
fira del pessebre», però també hi són 
presents altres elements de la cultura 
popular units a la festa de Nadal, que 
té moltes manifestacions que van de 
les més espirituals a les culinàries.
  A la Fira de Santa Llúcia també té 
una forta presència la tradició de l’ar-
bre de Nadal —tradició importada d’A lemanya i altres països del nord d’Eu-
ropa—, que té una forta presència en la decoració dels aparadors de les 
botigues i dels edificis durant el temps de Nadal.

El pessebre
La tradició atribueix a sant Francesc d’Assís haver ideat la interpretació 
plàstica del Naixement de Jesús. Ho va proposar, essent diaca, la nit de 
Nadal de 1223 a Greccio, prop de Rieti, però les representacions icono-
gràfiques del misteri del Nadal són molt més antigues. La tradició francis-
cana portà els pessebres a les esglé-
sies a fi d’acostar el misteri al poble. 
També hi contribuïren els dominics i 
després els jesuïtes.
  La tradició arrelà fortament en els 
països de l’Europa meridional, sem-
pre oberta a la llum, als colors i a les 
representacions plàstiques. Gaudí 
va fer de la façana del Naixement un 
gran pessebre en pedra per a la ciu-
tat de Barcelona. El pessebrisme o art de fer el pessebre arrelà profunda-
ment a Catalunya, on han esdevingut famoses les obres de Ramon Ama-
deu i actuen diverses associacions pessebristes, que cada any per Na-
dal fan exposicions o concursos de pessebres. També es representen 
en mol tes poblacions els pessebres vivents. Figures destacades del pes-
se bre són les figures de la Sagrada Família, Jesús infant, Maria i Josep, 
i també els pastors i els reis mags, que de vegades van avançant al rit-
me dels dies cap al portal de Betlem guiats per l’estel de Nadal.

amb tota justícia, com «el gran peda-
gog de la reforma litúrgica del Concili 
Vaticà II». Fou un verita ble teò leg de 
la litúrgia i, per això ma teix, un mes-
tre d’espiritualitat.
  Per aquest motiu, ens ha semblat 
adient proposar l’entrada en l’Ad    -
vent amb una antologia de textos del 
Dr. Pere Tena sobre aquest temps li-
túr gic, antologia que, en cata là i en 
cas tellà, oferim en les pà  gi    nes se-
güents, donant la referència del set-
manari Catalunya Cristiana, on foren 

publicats a la pàgina dedica da a la li-
túrgia, de la qual ell va tenir cu ra du-
rant molts anys. 
  Tot introduint - nos en l’Advent, 
aques tes pàgines desitgen recordar 
el qui fou gran liturgista, peda gog, 
mes tre i impulsor de la reforma litúr-
gica entre nosal tres. 
  En aquesta mateixa pàgina es pre-
senten quatre signes pedagògics 
dels temps d’Advent: la Corona d’Ad-
vent, la Fira de Santa Llúcia, el «Ca-
lendari d’Advent» i El Pessebre.

Advent 2014, amb el record 
de Mons. Pere Tena

Signes pedagògics de l’Advent
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GLOSSA

Construir 
esperançadament
Un noi i una noia que fa ja un temps 
que estan promesos i que, per qües-
tions laborals, viuen en una ciutat 
europea, han començat —tot pen-
sant a casar-se el proper any— un 
curset prematrimonial al bisbat on 
resideixen. El temari del curset és 
am pli i abraça temàtiques molt diver-
ses relacionades amb el matrimoni: 
fonaments bíblics, espirituali tat i pre-
gària, sexualitat i matrimoni, el sagra-
ment i la seva celebració, aspectes 
quotidians de la vida matrimo nial... 
La metodologia, adequada als temes 
i a les persones, és molt participa ti va i 
activa i, alhora, variada i actual: ponèn-
cies, qüestionaris, treball en grup, 
acompanyament personalitzat, un re-

cés de cap de setmana... Impar teix 
el curs un equip integrat per especia-
listes en les matèries, preveres, ma-
trimonis... Han assistit a les primeres 
sessions i n’estan contents. Pensen 
que mereix l’esforç que els dema-
na i troben ben útils les nombroses 
sessions de què consta el curset, 
una bona preparació per a la nova 
etapa que, il·lusionadament i espe-
rançada, volen començar. «Sóc jo 
qui us he escollit a vosaltres i us he 
confiat la mis  sió d’anar pertot arreu i 
donar fruit, i un fruit que duri per sem-
pre» (Jn 15,16).
  És tan important, la preparació! 
Per a qualsevol activitat física, per pe-
tita que sigui, s’insisteix en els esti-

raments. Per a qualsevol ocupació cal 
una formació, ja sigui un petit curset 
o molts anys d’estudis. En canvi, per 
a grans fets de la vida, com el matri-
moni, hi ha tendència a llançar-s’hi. 
No es fa per mala voluntat, sinó per 
la sensació que l’amor i l’intens de-
sig de viure junts ja suplirà qualsevol 
mancança o dificultat. Però el com-
promís matrimonial demana una pre-
paració adequada a la seva grande-

sa i als compromisos que comporta; 
unes bases sòlides i duradores fo na-
mentades en valors humans i cris-
tians, en el mestratge d’especialistes 
capacitats i en el testimoni de matri-
monis amb experiència de vida fami-
liar. I així es podrà pregar: «Vulgues 
apiadar-te de nosaltres dos, fes que 
arribem plegats a la vellesa. Llavors 
van afegir tots dos alhora: Amén, 
amén» (Tb 8,8).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

l’Es glésia sinó també per a tota la 
so cietat.
  Recordo això perquè aquest diu-
menge comencem el que s’ha ano-
menat Any de la Vida Religiosa: les 
celebracions del qual es perllonga-
ran durant tot el 2015 i fins al 2 de 
fe brer de 2016, data en què s’escau 
la Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada.
  És veritat que moltes institucions 
de vida consagrada troben dificultats 
entre nosaltres per manca de voca-
cions. En altres indrets de l’Església 
no es dóna aquesta manca com en-
tre nosaltres. Què podem fer? 
  En primer lloc, estimar aquest do 
de Déu per a l’Església i per al món 
que són els homes i les dones que, 
per amor a Déu i als germans, viuen 
més radicalment l’exigència del bap-
tisme i segueixen radicalment Jesús 
en la castedat, la pobresa, l’obedièn-
cia i la vida en comú. Elles i ells han 
escoltat la invitació del Senyor que 
diu: «Vine i segueix-me.»
  El papa Francesc, que com a jesuï-
ta procedeix de la vida religiosa, ens 
proposa la celebració d’aquest Any 
dedicat a la vida consagrada per-
què comprendre aquesta vocació i 
aquest estil de vida ens ajuda a com-
prendre la naturalesa íntima de tota 
vocació cristiana i l’aspiració de to-
ta l’Església, que, com a esposa de 
Crist, tendeix cap a la unió amb el 
seu únic Espòs i cap al compliment 
de la seva voluntat.
  La vida consagrada és un do pre-
ciós i necessari també per al nostre 
temps i per al futur del 
Poble de Déu, perquè 
per  tany íntimament a la 
seva vida, a la seva san-
tedat i a la seva missió.

Aquest diumenge en què comencem 
el temps d’Advent, és a dir, el camí de 
preparació espiritual per a la cele-
bració de la festa de Nadal, voldria 
parlar de la vida religiosa i la se-
va im portància per a la vi da 
de l’Església i per al bé de 
la nostra societat.
  Recentment ha estat 
a Barcelona un arque-
bisbe que és també re-
ligiós franciscà. És de 

Galí cia. Els supe-
riors dels or des 
i les congrega-
cions més im-
portants de l’Es-

glésia catòlica 
el van elegir presi-

dent del seu organisme coordinador 
—la Unió de Superiors generals dels 
ordes i les congregacions— i el pa-
pa Francesc, com assumint aquesta 
confiança dels su periors majors, l’ha 
nome nat arquebisbe i l’ha posat com a 
segon responsable —després del car-
denal prefecte, el brasiler Joao Braqz 
de Aviz— de la Con gregació per als 
Religiosos de la Cú ria romana.
  Aquest arquebisbe va dir, durant 
la seva visita a Barcelona, que quan 

rep els bisbes que fan la visita ad li  -
mina quinquennal i arriba el mo-
ment de parlar dels religiosos, els 

diu als bis bes: «S’han pre-
guntat què serien les seves 
diòcesis sense la pre  sència 

dels religiosos i les religioses 
i de les seves obres?» Aquesta 

és una pregunta que ens hau ríem 
de fer tots, i puc dir que personal-
ment me l’he fet i me la faig sovint, 
perquè estic molt convençut que 
els religiosos i les seves obres 
són un gran bé no només per a 

La vida religiosa, 
al cor de l’Església
† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe 
de Barcelona
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1. � Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Is 2,1-5 / S l 121 / Mt 8,5-11]. 
Sant Eloi, bisbe de Noyon (641-
660), patró dels qui treballen 
els metalls; sants Edmon Cam-
pion i Robert Southwell, preve-
res, i beats Roger Filcock, Ro-
bert Middleton i companys, màr-
tirs (jesuïtes); sant Naüm, pro-
feta (s. VII aC); santa Natàlia, 
mr., esposa de sant Adrià.

2. � Dimarts [Is 11,1-10 / Sl 
71 / Lc 10,21-24]. Sant Silvà, 
bisbe; santa Bibiana, vg. i mr. (s. 
IV); santa Elisa, vg.; beata Ma   ria-
Àngela Astorch (1592-1665), 
vg. caputxina, de Barce lona.

3.  Dimecres [Is 25,6-10a / Sl 
22 / Mt 15,29-37]. Sant Fran-
cesc Xavier (1506-1552), prev. 
jesuïta navarrès, apòstol de l’Ín-
dia, patró de les missions i dels 
turistes; sant Cassià, mr.; sant 
Sofonies, profeta (s. VII aC); san-
ta Magina, mr. 

4. � Dijous [Is 26,1-6 / Sl 117 / 
Mt 7,21.24-27]. Sant Joan Da-
mascè (s. VII-VIII), prevere de la 
Laura de Sant Sabas i doctor de 
l’Església; santa Bàrbara, vg. 
i mr. d’Orient, patrona del ram 
dels carburants i dels artificiers, 
i també dels miners, invocada 
contra els llamps; sant Bernat, 
bisbe de Parma, cardenal; san-
ta Ada, vg.; beat Francesc Gál-
vez, prev. franciscà i mr. al Japó, 
nat a Utiel. 

5. � Divendres [Is 29,17-24 / 
Sl 26 / Mt 9,27-31]. Sant Dal-
mau o Dalmai (Dalmacio), bis-
be; sant Sabas (s. VI), abat fun-
dador de la Gran Laura, prop de 
Jerusalem; sant Guerau de Bra-
ga, bisbe; santa Crispina, vg. 

6. � Dissabte [Is 30,19-21.23-
26 / Sl 146 / Mt 9,35–10,1.6-
8]; sant Nicolau (s. IV), bisbe de 
Mira (Lícia), venerat a Bari (s. 
X); sant Pere Pasqual, bisbe de 
Jaén i màrtir (mercedari); sant 
For tià, innocent mr. venerat a To-
relló; santa Asel·la, vg; santa 
Carme Sallés (Vic 1848 - Madrid 
1911), fund. Concepcionistes 
missioneres de l’Ensenyament 
(RCM).

7. � † Diumenge vinent, II d’Ad-
vent (lit. hores 2a setm.) [Is 40, 
1-5.9-11 / Sl 84 / 2Pe 3,8-14 / 
Mt 1,1-4]. Sant Ambròs o Am-
brosi (†397), bisbe de Milà i 
doctor de l’Esglé-
sia; sant Eutiquià, 
papa (275-283) i 
mr.; santa Fara, 
abadessa. 

La primera cosa que podem fer és 
adonar-nos que s’està fonent la ce-
lebració de l’Advent com a tal. Sub-
mergit sota els ponts de la Constitu-
ció i de la Immaculada en la primera 
part, i cobert per la febre dels dies 
anteriors a Nadal a través de les ce-
lebracions penitencials d’una banda 
i, de l’altra, de celebracions anticipa-
des de la festa amb cants nadalencs 
i alegrois, felicitacions i desitjos de 
bo nes vacances... què en queda?
  Quan rebo cada any el dossier d’Ad-
vent dels cristians alemanys no puc 
deixar de sentir admiració i una cer-
ta enveja pastoral. És admirable el 
conjunt d’iniciatives i de referències 
que s’hi inclouen, de tal manera que 
tota la vida eclesial, social, familiar, 
individual queda impregnada del sen-
tit de l’Advent. És una magnífica ca-
tequesi. La litúrgia de l’Església és 
especialment rica en l’Advent. Cal 
entrar-hi més a fons. Una cosa ben 
senzilla és no fer Nadal abans d’ho-
ra, respectant l’Advent fins al final. 
(Catalunya Cristiana, 17/11/2005)

Potser algú pot tenir aquesta impres-
sió, cada any, quan arriba el primer 
diu menge d’Advent: el mateix Missal, 

però a les primeres pàgines; el ma-
teix llibre de la Litúrgia de les Hores, 
però en el primer volum; el leccionari 

del cicle corresponent que es reprèn 
cada tres anys... L’any litúrgic sem-
blaria, així, una mena de plasmació 
de l’etern retorn, el tornar a explicar 
una història que ja es coneix. Però 
l’any litúrgic no és exactament això.
  És cert que tornem a les primeres 
pàgines dels llibres litúrgics, però ai-
xò és d’una bellesa i emoció nota-
bles. Retrobem les lectures i les pre-
gàries que ens vénen de tants segles 
cristians, que han estat l’oració de 
tants sants que ens han precedit i que, 
sobretot, són ara la pregària i l’a  li-
ment de la fe de l’Església celebrant. 
Aquests textos configuren la nostra 
espiritualitat perquè són l’anunci i la 
resposta al misteri que constitueix el 
cor mateix de l’any litúrgic: el miste-
ri de Crist.
  Ho diu bellament la constitució Sa-
crosanctum Concilium: «La santa Ma-
re Església considera que és un deure 
per a ella celebrar l’obra de salva ció 
del seu Espòs diví amb un record sa-
grat, en dies determinats a través de 
l’any» (n. 102). (Catalunya Cristiana, 
27/11/2003)

Salvar l’Advent, un desig 
del bisbe Pere Tena

 A l’entrada de l’any litúrgic: 
tornar a començar?

Lectures 
missa diària 
i santoral
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  Lectura del libro de Isaías (Is 63,16b-17.19b; 
64,2b-7)

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siem -
pre es «Nuestro redentor». 
  Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos 
y endureces nuestro corazón para que no te te-
ma? 
  Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus 
de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, 
derritiendo los montes con tu presencia! Bajas-
te, y los montes se derritieron con tu presencia. 
Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que 
hiciera tanto por el que espera en él. Sales al en-
cuentro del que practica la justicia y se acuerda 
de tus caminos. 
  Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta 
nuestras culpas, y seremos salvos. 
  Todos éramos impuros, nuestra justicia era un 
paño mancha do; todos nos marchitábamos co-
mo follaje, nuestras culpas nos arrebataban como 
el viento. 
  Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por 
aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin em-
bargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros 
la arcilla y tú el alfarero: somos todos obra de tu 
ma no.

  Salmo responsorial (79)

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

Pastor de Israel, escucha, / tú que te sientas so-
bre querubines, resplandece. / Despierta tu po-
der y ven a salvarnos. R.

Dios de los ejércitos, vuélvete: / mira desde el cie  lo, 
fíjate, / ven a visitar tu viña, / la cepa que tu dies-
tra plantó, / y que tú hiciste vigorosa. R.

Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que 
tú fortaleciste. / No nos alejaremos de ti; / danos 
vida, para que invoquemos tu nombre. R.

  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Co 1,3-9)

Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, nues-
tro Padre, y del Señor Jesucristo sean con voso-
tros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siem-
pre presentes, por la gracia que Dios os ha dado en 
Cristo Jesús. Pues por él habéis sido enriquecidos 
en todo: en el hablar y en el saber; porque en voso-
tros se ha probado el testimonio de Cristo. De he-
cho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguar-
dáis la manifestación de nuestro Señor Jesu cristo. 
Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no 
tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, 
Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida 
de su Hijo, Jesucristo, Señor nues tro. ¡Y él es fiel!

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 13,33-37)

En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: 
  «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el mo-
mento. Es igual que un hombre que se fue de via-
je y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su 
tarea, encargando al portero que velara.
  Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá 
el dueño de la casa, si al atardecer, o a mediano-
che, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea 
que venga inesperadamente y os encuentre dor-
midos. 
  Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Ve-
lad!»

DIUMENGE�I �D’ADVENT

  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 63,16b-17.19b; 
64,2b-7)

Vós, Se nyor, sou el nostre pare, el vostre nom és, 
des de sempre, El-nostre-redemptor. Se nyor, per 
què deixeu que ens desviem dels vostres camins, 
que els nostres cors s’obstinin a no creure en vós? 
Reconcilieu-vos amb nosaltres per amor dels vos-
tres servents, per amor de les tribus que heu pres 
per heretat. Oh, si esquincés siu el cel i baixés siu, 
si davant vostre es fongues sin les munta nyes. 
Cap orella no ha sentit ni cap ull no ha vist mai un 
Déu, fora de vós, que salvés els qui esperen en 
ell. Vós veníeu a trobar els qui feien el bé i es re-
cordaven dels vostres camins.
  Però ara us heu disgustat amb nosaltres, que 
hem pecat i ens hem rebel·lat sempre contra vós. 
Tots som semblants a persones impures, cap de 
les nostres bones obres no és més que la roba 
ta cada d’impureses. Ens marcim tots nosaltres 
com la fulla caiguda i les nostres culpes se’ns 
emporten com el vent. No hi ha ningú que invoqui 
el vostre nom, que es recolzi en vós en desvet-
llar-se, perquè ens heu amagat la vostra mira-
da i ens abandoneu a les nostres culpes. Però en-
mig de tot, Se nyor, sou el nostre pare; nosaltres 
som l’argila i vós, el ter ris ser; tots som obra de 
les vostres mans.

  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 que-
rubins per car ros sa, / desvetlleu el vostre po der, / 
veniu a salvar-nos. R.
Déu de l’univers, / gireu des del cel els vostres 
ulls, / veniu i visiteu aquesta vi nya, / que la vostra 
mà havia plantat / i havia fet robusta i forta. R.
Que la vostra mà reposi / sobre l’home que serà 
el vostre braç dret, / el fill de l’home a qui vós 
doneu la força. / No ens apartarem mai més de 
vós; / guardeu-nos vós la vida / perquè invoquem 
el vostre nom. R.

  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 1,3-9)

Germans, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el 
nostre Pare, i de Jesucrist, el Se nyor. Sempre be-
neeixo Déu per vosaltres, pensant en la gràcia 
que us ha donat en Jesucrist. De tot us ha enriquit 
en ell: de tot do de paraula i de coneixement.
  El testimoni que doneu de Crist s’ha refermat 
tant entre vosaltres que no us manca cap mena 
de do, mentre viviu esperant la manifestació de 
Jesucrist, el nostre Se nyor. Ell també us mantin-
drà ferms fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, el 
nostre Se nyor, sigueu trobats ir reprensibles. Déu 
és fidel, i és ell qui us ha cridat a viure en comunió 
amb el seu Fill Jesucrist. 

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 13,33-37)

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: 
«Estigueu atents, vetlleu. No sabeu quan vindrà 
el temps decisiu. L’home que se’n va a ter res llu -
nyanes, sortint de casa deixa els seus criats res-
ponsables de les tasques que confia a cadascun, 
i al porter li recomana que vetlli. Igual heu de vet-
llar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’a-
mo de casa; no sabeu si vindrà al vespre, a mitja-
nit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí 
a l’hora menys pensada: mireu que no us trobi 
dor mint. I això que us dic a vosaltres, ho dic a tot-
hom: Vetlleu.»

El món, la història encara no s’han acabat. Res 
no quedarà tal com és. El futur és, com el present, 
alhora llum i foscor. Però el nostre futur és Crist. 
Ha vingut i tornarà; sempre és el qui ve. I nos-
al  tres esperem el seu dia, el seu Advent, adve-
niment. Advent vol dir arribada: la vinguda de Crist 
en la veritat i la claredat. I Déu ens espe ra: ens 
dóna el temps present com a temps de grà cia, 
com a camí cap al futur. «Jo sóc el camí», ens diu 
Crist. Hi ha esdeveniments del futur que ens po-
den influir. Però el gran esdeveni ment que espe-
rem no té cap data en el nostre calendari. «No 
sa beu quan vindrà el temps deci siu». «Fins que 
no tornarà l’amo de casa», és el temps de l’es-
pera: visquem amb responsabilitat el moment 
present, tot mirant el Senyor que vindrà en el 
seu dia. Llavors vindrà el Senyor sobre els núvols 
del cel amb gran poder i majestat. Vetlleu perquè 
no sabeu quan vindrà l’amo de ca sa. «Vetlleu!»
  Comptem amb la teva vinguda, Senyor? De de-
bò t’estem esperant? Estem disposats a treba-
llar pel Regne de Déu? ¿O bé estem ensopits en 
l’anar fent sense gaire il·lusió que el nou Advent 
ens canviï l’actitud passiva i ens faci més co-
munitaris? Estiguem alerta, pregant! Així experi-
mentarem la presència salvadora del Senyor. La 
vigilància permanent és la resposta fonamental 
que cal donar al Senyor que ve. L’Advent és un 
temps de la gran esperança que prové de la fe. 
Però l’amor és la força de l’esperança que ens 
fa caminar. L’esperança cristiana ens fa capa-
ços de remuntar les tragèdies humanes. Els cris-
tians hauríem de saber interpretar els moments 
més foscos de la història com a signes d’allibe-
rament. I tot seguit recolzar tots els projectes 
d’alliberament humà impulsats pels homes i les 
dones d’arreu del món.
  La perspectiva de la vinguda del Senyor espe-
rona el desig i la voluntat de caminar i de treba-
llar. Com més confiem en Aquell que esperem, 
més sentirem la joia d’esperar l’alliberament que 
ell porta a tota la humanitat, tan inclinada al pes-
simisme. Desvetllem l’esperança i sortim a tro-
bar el Senyor. Que no ens passi de llarg perquè 
no l’hem esperat.

iGNASI RICART, CMFCOMENTARI

L’Advent 
és espera, 
esperança, vetlla   



La esperanza 
culmina en María
JOSEP OTÓN La mística de la Palabra, Editorial Sal Terrae 
 del Grupo de Comunicación Loyola

La experiencia de algunos persona-
jes bíblicos se puede aplicar a to-
do ser humano. El sentido de nues-
tra exis tencia no se limita a cuanto 
nos sucede en esta vida, sino que pro-
ce de de un plan anterior a nuestra 
con  cepción. 
  No hemos sido engendrados por 
azar, sino por una decisión del propio 
Dios. 
  No somos un producto de la ca  sua-
lidad, sino de la voluntad de Dios. Mi 
existencia no es un hecho for tui to, si-
no un designio de Dios.
  Esta paradoja bíblica, en la que mu-
jeres sin capacidad para concebir se 
convierten en madres de los ungidos 
de Dios, culmina en la figura de Ma-
ría de Nazaret. 
  Creer que una virgen puede ser 
madre significa que para Dios es po-
sible lo que es imposible para los hom-
bres (Lc 1,37). Este es el mensaje que 
nos interpela y, a la vez, es un autén-

tico motivo de esperanza. Existe otro 
tipo de fecundidad que su pera las li-
mitaciones humanas. 
  Al vivir esta esperanza, brota agua 
de la roca, el desierto se convierte en 
vergel, una estéril da a luz, la cruz es 
una victoria, la muerte se transfor-
ma en vida, el pecado se convier te en 
gracia, y una virgen concibe al Hijo 
de Dios.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI
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La antífona con la que abrimos ahora 
el oficio de Vísperas del Adviento es 
esta: «Anunciad a los pueblos: ven-
drá el Señor, nuestro Salvador». Es-
te texto está formado por dos frases: 
un imperativo —«anunciad a los pue-
blos»— y un enunciado —«vendrá el 
Señor, nuestro Salvador». El que im-
pera es el profeta de parte de Dios, 
pero el objeto del anuncio es Dios 
mismo. Es Él quien viene a salvarnos.
  Es un imperativo universal. Hay que 
dirigirse a los pueblos, a todos los 
pue blos. En la conciencia de la Igle-
sia, este imperativo al comienzo del 
ciclo litúrgico disipa toda tentación 
de autocomplacencia o de somnolen-
cia: es un llamamiento a la misión. 
Pen sar en la Navidad, pensar en el 
re torno del Señor al fin de los tiempos, 

es siempre un motivo para impulsar el 
anuncio del Dios y Salvador nuestro, 
Jesucristo, el amigo de los hombres.
Cuando vemos las noticias de las es  -
tadísticas mundiales de la presen cia 
cristiana, de la proporción de cre ci -
mien to de los países que apenas han 
recibido el primer anuncio del Evan-
gelio, del descenso de la vi da cristia-
na explícita en nuestras Iglesias, el 
tiempo de Adviento adquiere una di -
mensión irrenunciablemente misio-
nera. Juan Pablo II ha repetido diver-
sas veces que la misión de la Igle sia 
apenas acaba de comenzar. Cuando 
rezamos la antífona del primer do min-
go de Adviento, acogemos la convo-
catoria que se nos hace para hacer 
realidad el Adviento del Señor, en su 
Día. 

«El Adviento es 
 tiempo de misión»

Artículo de Mons. Pere Tena titulado «Adviento 
y misión», Catalunya Cristiana, 28/11/2002

Comienza el Año de 
la Vida Consagrada
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

«La Iglesia y el mundo necesitan es-
te testimonio del amor y de la miseri-
cordia de Dios. Los consagrados, los 
religiosos, las religiosas son el testi-
monio de que Dios es bueno y miseri-
cordioso», afirmaba el papa Francis-
co mientras recordaba el anuncio de 
un año dedicado de modo especial a 
la vida consagrada en el 50 aniver-
sario del decreto Perfectae Caritatis 
del Concilio Vaticano II.
  El lema de este evento que hoy se 
inicia, son las palabras: «Evangelio 
pro fecía y esperanza». Estas palabras 
nos convoca a: Vivir lo esencial y lo 
pequeño, realizar la acción valiente 
del humilde en que Dios se fija, testi-

moniar la belleza del seguimiento de 
Cristo. Vivir el presente con pasión, 
enraizados en el pasado y, llevados 
por el Espíritu, con la mirada puesta 
en el futuro. Vivir en la alegría, en la 
pro fecía, en el servicio.
  «Es necesario rezar para que mu-
chos jóvenes respondan “sí” al Se ñor 
que les llama a consagrarse totalmen-
te a Él para un servicio desin tere sa-
do a los hermanos; consagrar la vida 
para servir a Dios y a los hermanos.» 
  María y José, «que, como padres de 
Jesús, fueron los primeros en ser con-
sagrados por Él y en consagrar su vi-
da a Él», nos acompañan en este ca -
mino.

Se nos cuenta la historia de una comunidad que 
se encierra en un mundo aparte para que el mal 
no le alcance. Ponen todos los medios para vigilar 
y resistir, pero el mal acaba por entrar. Pero una jo-
ven ciega, será la única que verdaderamente vigi-
la, con una mirada interior, para vencer el mal. Le 
orienta su experiencia de amor capaz de arries gar 

venciendo las normas que encierran. Aparecen enfrentadas dos formas de 
vi gilar y nos preguntamos a qué vigilancia anima hoy Mc 13,33-37.
  Para la reflexión y el diálogo:
  •  ¿Crees que se puede vencer el mal cerrando toda influencia exterior? 

¿Dónde reside el mal?
  •  ¿Por qué el personaje de Ivy Walker (Bryce Dallas Howard) es la que lo-

gra abrir aquel mundo cerrado?
  •  En relación con el Evangelio de la vigilancia, ¿qué rasgos deben tener 

hoy los vigías?

(Orientación padres y educadores: Mayores 13 años, escenas de violencia)

I ADVIENTO: «Vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento»

El bosque 
(The Village, 2004). Dir.: Night Shyamalan

CINE�Y�LITURGIA PEIO SÁNCHEZ



AGENDA�

Actes i 
conferències
Advent a Santa Maria del Mar. Tots 
els diumenges d’Advent (12 h), mis-
sa major internacional amb la Coro-
na d’Advent i amb música en l’espe-
ra del Nadal. I a la Capella de Marcús 
(c/ Carders, 4), el diumenge 14 des. 
(18 h), lectio divina amb Mn. Salva-
dor Pié, i divendres 19 des. (20.30 h) 
pregària de Taizé amb la Parròquia 
alemanya.

Actes amb motiu de la festa de la Vir-
gen de Guadalupe, patrona d’Amèri-
ca. Al Santuari de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, els dies 9, 10 i 11 
des. rés del rosari (19.30 h), euca-
ristia (20 h) i tridu preparatori (20.30 
h). Dia 12, festa de la Verge, eucaris-
tia (20 h) i benedicció de les imatges 
de la Verge (20.45 h). Convidats es-
pecialment tots els cristians llatino-
americans. Actes organitzats pels 
mis sioners del Sagrat Cor amb la col-
laboració de la Delegació de Pasto-
ral Social de l’Arquebisbat de Barce-
lona.

98 aniversari de la mort del germà 
Car les de Foucauld. Dilluns 1 des. 
(19.30 h), eucaristia i adoració amb 
la comunitat ecumènica Horeb Car-
les de Foucauld, a la pquia. Mare de 
Déu de la Salut de Badalona (pg. La 
Salut, 36-38).

  

Este domingo en que empezamos el 
tiempo de Adviento, es decir, el cami-
no de preparación espiritual para 
la celebración de la fiesta de Na vi-
dad, quisiera hablar de la vida reli-
giosa y su importancia para la vida 
de la Iglesia y para el bien de nues-
tra sociedad. 
  Recientemente ha estado en Bar-
celona un arzobispo que es también 
religioso franciscano. Es de Galicia. 
Los superiores de las órdenes y las 
congregaciones más importantes 
de la Iglesia católica lo eligieron pre-

sidente de su organismo coordina-
dor —la Unión de Superiores gene-
rales de las órdenes y las congre-
gaciones— y el papa Francisco, 
co mo asumiendo esa confianza de 
los superiores mayores, lo ha nom-
brado arzobispo y lo ha puesto co-
mo se gundo responsable —después 
del cardenal prefecto, el brasileño 
Joao Braqz de Aviz— de la Congre-
ga ción para los Religiosos de la Cu-
ria romana. 
  Este arzobispo dijo, durante su vi-
sita a Barcelona, que cuando re ci -

be a los obispos que hacen la vi  si ta 
ad limina quinquenal y llega el mo-
mento de hablar de los reli gio sos, 
les dice a los obispos: «¿Se han pre-
guntado qué serían sus diócesis sin 
la presencia de los religiosos y las 
religiosas y de sus obras?» Esta es 
una pregunta que nos debe ríamos 
hacer todos, y puedo decir que per-
sonalmente me la he hecho y me la 
hago a menudo, porque estoy muy 
convencido de que los religiosos y 
sus obras son un gran bien no só-
lo para la Iglesia sino también pa-
ra toda la sociedad. 
  Recuerdo esto porque este do-
mingo empezamos el que se ha de-
nominado Año de la Vida Religiosa: 
las celebraciones se prolongarán 
durante todo el 2015 y hasta el 2 de 
febrero de 2016, fecha en que se 
celebra la Jornada Mundial de la Vi-
da Consagrada. 
  Es verdad que muchas institu-
ciones de vida consagrada encuen-
tran dificultades entre nosotros por 
falta de vocaciones. En otros luga-
res de la Iglesia no se da esta falta 
como entre nosotros. ¿Qué pode-
mos hacer? 

  En primer lugar, estimar este don 
de Dios para la Iglesia y para el mun-
do que son los hombres y las muje-
res que, por amor a Dios y a los her-
manos, viven más radicalmente la 
exigencia del bautismo y siguen ra-
dicalmente a Jesús en la castidad, 
la pobreza, la obediencia y la vida en 
común. Ellas y ellos han escuchado 
la invitación del Señor que dice: «Ven 
y sígueme.» 
  El papa Francisco, que como je-
suita procede de la vida religiosa, 
nos propone la celebración de este 
Año dedicado a la vida consagrada 
porque comprender esta vocación 
y este estilo de vida nos ayuda a 
comprender la naturaleza íntima de 
toda vocación cristiana y la aspira-
ción de toda la Iglesia, que, como 
esposa de Cristo, tiende hacia la 
unión con su único Esposo y hacia 
el cumplimiento de su voluntad. 
  La vida consagrada es un don pre  -
cioso y necesario también para nues-
tro tiempo y para el fu-
turo del Pueblo de Dios, 
porque pertenece ínti-
mamente a su vida, a su 
santidad y a su misión.

La vida religiosa, 
en el corazón 
de la Iglesia

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Cinema i religió. Dijous 18 desembre 
(19 h), a Balmesiana (c/ Duran i Bas, 
9-11), presentació del llibre Cine ma, 
histo ria, religión, de José M. Ca parrós, 
cate dràtic d’història contemporà nia i 
cine de la UB, Mn. Ferran Blasi, pe-
riodista, amb pròleg de Mn. Peio Sán-
chez. 

Conferències en el marc de les cele-
bracions entorn al V centenari del 
naixement de Teresa de Jesús. Di-
jous 4 des. (19.45 h), «Edith Stein: 
modernitat d’una mística comprome-
sa», a càrrec de M. Cinta Espunii. Di-
jous 11 des. (19.45 h), «És possible 
avui l’experiència mística?», a càrrec 
de M. Dolors Cesari. A la Comunitat 
Passatge (c/ València 244, 3r pis, 
t. 934 876 363).

Taller d’aprofundiment en dansa con-
templativa. Amb Victoria Hernández, 
del 5 al 7 de desembre, al Monestir de 
Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55), 
t. 932 038 915.

Publicacions
Nou llibre de Mn. Francesc Malgo sa i 
Riera. Titulat Clams poètics. Creure en 
l’espe ran ça, l’autor el dedica als lec-
tors i les lectores dient -los: «És el meu 
últim llibre que he engen drat. És un 
pomell de flors tardorals que t’ofe-
rei xo respectuosament abans de 

l’úl tim adéu.» 
Amb un proe-
mi de Jordi San -
juan i Do  mè-
nech, un prò-
leg de Josep 
M. Ro vi ra i Be-
lloso i il·lustra-
cions de Mag-
da Revetllat i 
Barba. Aquest 
llibre de 170 
pàg. ofereix un cant a l’esperança. 
És un llibre de poesia, però una «po-
esia d’ulls oberts», arrelada en la vi-
da d’aquest inici d’un nou mil·lenni. 

Editat per l’editorial Claret, Barcelo-
na, 2014.

Pelegrinatges
Ruta de Sta. Teresa i pelegrinatge a 
Portugal. Del 13 al 20 d’abril, es vi si-
tarà Àvila, Alba de Tormes, Sa la man  ca, 
Fàtima, Estoril i Lisboa. 
Organitza: Pquia. de St. 
Oleguer. Info: t. 671 338 
355 (Jordi Riera) i t. 934 
673 244 (Ruth Travel).
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L’activitat del proper mes de desem-
bre, «Sembradors d’estels», enceta la 
Campanya de la Infància Missionera, 
preparada per un concurs de contes.
  Com cada any volem agrair amb 
aquesta activitat dels nens el suport 
de molts a la passada Campanya del 
Domund. Ho fem en les vigílies del Na-
dal i consisteix a enganxar un estel 
tot desitjant un bon Nadal. Ho fem de 
part dels missioners.
  Els materials els poden demanar 
a les delegacions de Missions. Més 

informació: tel. 933 520 369 i c/e: 
ddmissions5112@arqbcn.cat

ACTUALITAT

Campanya de la Infància 
Missionera
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Vols rebre cada setmana a casa 
el Full Dominical? Església de Bar-
celona ofe  reix aquesta oportunitat 
per tan sols 70 E l’any. A més, amb 
aquesta promo ció no no més tindran 
el Full Dominical setmanalment a la 
seva bústia sinó que també re bran, 
a finals d’any, una edició especial 
—enquadernada i impresa digital-
ment— amb tots els Fulls Dominicals 

de l’any. D’aquesta mane ra, els lec-
tors podran conservar tots els exem-
plars i tenir l’historial complet de pu-
blicacions diocesanes a la seva dis-
posició. La subscripció es farà efecti-
va a partir de l’1 de gener del 2015. 
Per subscriure’s al Full Dominical, 
s’ha d’omplir la butlleta de subscrip-
ció de so ta amb les seves dades per-
sonals i el compte corrent assignat. 

SUBSCRIU-TE AL

full DOMINICAL

✂
Nom

Cognoms

Adreça

C.P.    Ciutat

Telèfon    E-mail

Titular

Entitat Bancària

IBAN/CCC

Signatura

Data

Aquesta butlleta s’ha d’enviar, per 
correu ordinari, a la següent adreça:

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mitjans de Comunicació Social
c/ Bisbe 5, 4a planta
08002 Barcelona

O, si ho prefereixen, poden enviar 
totes les dades requerides a través 
del cor reu electrònic secretariamcs@
arqbcn.cat. 
Et perdràs aquesta gran oportunitat?

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor dóna el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat de Barcelona, amb la finalitat de gestionar les quotes domiciliades. 

Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit, al responsable del fitxer escollit: Arquebisbat de Barcelona (Ref.: Subscripció Full Dominical), Carrer del Bisbe, 5 - 08002 Barcelona.

Observacions

NOVETATS�EDITORIALS


