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Nous servidors de Crist

Són dies de joia per a l’Església arxidiocesana, 
malgrat les circumstàncies difícils provocades 
per la crisi actual. L’Església celebra la fe, tam-
bé enmig del dolor. Així ho han fet, per exem-
ple, a Haití després d’un terratrèmol, a Ruanda 
després d’un genocidi… Enmig del patiment cele-
brem la nostra fe, que té una mirada sempre d’es-
perança en la vida eterna. No volem perdre l’espe-
rança.

Aquest tercer diumenge d’Advent, a les cinc de 
la tarda, tindré el goig de presidir la Missa amb mo-
tiu de l’ordenació de cinc diaques permanents, a 
la basílica de la Santa Maria del Mar. Aquest no és 
l’únic motiu de joia. El diumenge 20 de desembre, 
també a les cinc, la basílica de la Sagrada Família 
acollirà l’ordenació episcopal de Mons. Javier Vila-
nova, que serà nou bisbe auxiliar de l’Església que 
peregrina a Barcelona. 

En ser elegit president de la Conferència Episco-
pal Espanyola em vaig adonar que la meva feina 
augmentaria significativament i, previsiblement, 
també les meves absències a Barcelona. No volia 
que aquest fet repercutís negativament en la bo-
na feina que fan els actuals bisbes auxiliars Ser-
gi Gordo i Antoni Vadell, ja que d’ara endavant es 
veurien obligats a assumir una sobrecàrrega im-
portant de feina. 

Per aquesta raó vaig sol·licitar al papa Francesc 
que ens concedís una ajuda, que ha recaigut en la 
persona de Mons. Javier Vilanova, que fins ara era 
rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. 
El bisbe Javier va néixer a La Fatarella (Tarragona) i 
és prevere de la diòcesi de Tortosa.

Dono gràcies a Déu per poder comptar amb més 
ajuda en la missió de regir l’arxidiòcesi de Barcelo-
na. Agraeixo al Sant Pare haver accedit a la meva 

petició. I agraeixo també a Mons. Javier haver res-
post generosament a aquesta missió que li con-
fia l’Església, en la persona del Papa.

L’actual equip de tres bisbes, a partir d’ara serà 
de quatre, ja que Mons. Javier accepta treballar 
plegats i viure amb nosaltres a l’Arquebisbat. Vo-
lem viure en família i compartir els moments de 
pregària, de reflexió, de feina i de revisió. Compar-
tirem també la taula, les preocupacions i les ale-
gries que comporta el pasturatge d’una diòcesi. 
Fes, Senyor, que siguem una comunitat unida a Crist, 
que tingui un sol cor i una sola ànima (cf. Ac 4,32). 

Tal com el papa Francesc va dir l’any passat du-
rant l’homilia d’ordenació de quatre nous bisbes, 
jo també demano de tot cor que Déu ajudi el nou 
bisbe a estimar amb amor de pare i de germà tots 
aquells que Déu li ha confiat: els preveres, els dia-
ques i tot el poble de Déu, especialment aquells 
que necessiten acolliment i ajuda. Rebem amb 
goig aquest nou pastor de la nostra Església. Aco-
llim-lo amb el nostre escalf perquè la seva missió 
doni fruit abundant.

Benvolguts germans i germanes, ja des d’ara us 
demano la vostra pregària pels nous diaques per-
manents de la nostra arxidiòcesi que seran orde-
nats aquest diumenge, així com pel bisbe Javier 
Vilanova i per la petita família que formem els bis-
bes auxiliars i un servidor. Demaneu al Senyor que 
siguem dòcils perquè, guiats per l’Esperit Sant, pu-
guem servir l’Església amb amor i saviesa. Que l’Es-
perit Sant ens animi a ser servidors de l’Evangeli 
i portadors d’esperança al nostre món.

CARTA DOMINICAL  † CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

ACTUALITAT

L’Arquebisbat de Barcelona limita les representacions 
nadalenques per la pandèmia
L’Església de Barcelona obre un any més les repre-
sentacions nadalenques més tradicionals però 
enguany amb les restriccions que marca l’autori-
tat sanitària. Hi destaca el pessebre del claustre de 
la Catedral i la mostra de diorames de pessebres 
de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, al 
Museu Diocesà. 

Pessebre del Claustre de la Catedral
Proposa al visitant un trajecte dins el mateix claus-
tre del temple. A través d’aquest recorregut les fa-
mílies podran imaginar-se enmig del seu pesse-
bre, resseguint el camí que travessa ponts i rius, 
amb gallines i oques que amenitzen l’encant del 

naixement a la cova de Betlem. Màxim de 50 per-
sones (menys del 30% d’aforament).

Fins al 10 de gener. Horaris dels dies laborables: 
d’11.30 h a 13.45 h i de 17 h a 19.15 h; dissabtes: d’11.30 h 
a 13.45 h i de 17.15 h a 19.15 h; i els dies festius: de 10.15 h 
a 13.45 h i de 17.15 h a 19.15 h.

Diorames de pessebres al Museu Diocesà
El Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina, 17) acull 
l’exposició de diorames de pessebres de l’Asso-
ciació de Pessebristes de Barcelona des de l’any 
1993. 
  Enguany, s’hi presenten deu diorames. Horaris: 
de dilluns a divendres, de 10.30 h a 14 h i, dissabte i 

diumenge, de 10.30 h a 15 h. Màxim de 12 persones 
(menys del 30% d’aforament).

Finalment, el pessebre vivent de la Torre del Su-
ro del Guinardó es podrà visitar el 22 de desembre 
a les 18 h, només amb inscripció prèvia: 

www.pessebrevivent.cat
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ENTREVISTA

MIQUEL MORA PREVI

Acompanya Fundació Ca n’Eva i l’Ar-
quebisbat de Barcelona han engegat 
el Servei Integral d’Acompanyament 
al Dol i la Malaltia (SADIM), que reforça 
l’acompanyament al dol, que ofereix 
el Secretariat diocesà de Pastoral de 
la Salut. El nou servei proposa progra-
mes d’acompanyament de dol perso-
nalitzat, grupal, de parella i família, visi-
tes a malalts als hospitals o domicilis…, 
tasques que realitzen voluntaris i pro-
fessionals. Miquel Mora és codirector 
de SADIM i president de Ca n’Eva.
Què necessita una persona que està 
vivint un procés de dol?
Necessita que respectin els seus tem-
pos. Si cal restar en silenci al seu costat, 
hi restem. Necessita saber que no es-
tà sola. Sentir-se acompanyada en tot 
moment, fins i tot quan físicament no 
som al seu costat. En cap cas necessi ta 
consells. Una persona que acompanya 
una altra en el seu dolor, i més si diu ins-
pirar-se en l’Evangeli, ha de tenir molt 
present el que diu Déu Pare al seu poble: 
«Jo soc, el que soc… el que sempre hi és…». 
Des de qualsevol òptica s’ha d’oferir pre-
sència impregnada d’esperança.
Cal un suport especial quan no s’ha 
pogut acomiadar un ésser estimat?
No poder acomiadar-se, o no poder-ho 
fer tal com se sent que s’ha de fer, sem-
pre suposa un plus de dolor i complica 
el procés de dol. L’exemple més greu el 
tenim quan el cos del difunt no s’ha po-
gut ni trobar —accidents de muntanya, 
d’aviació, naufragis…
Davant d’un procés de dol, la fe ens 
aju da?
Aquí hauríem de veure què s’entén per 
tenir fe, perquè moltes persones que 
semblaven tenir una fe molt forta, da-
vant d’una pèrdua es reboten durament 
contra Déu… Però, realment, la fe és un 
pilar importantíssim. La fe que està ar-
relada de veritat, no només de paraula, 
en l’esperança del Crist ressuscitat, és 
d’una ajuda decisiva, però això no vol dir 
que no calguin d’altres ajudes —metges, 
psicòlegs, acompanyants espirituals, 
bones amistats, harmonia familiar…
Òscar Bardají i Martín

Acompanyar 
en el dol

¿ Sabes por qué vuelan 
los ángeles?

Se dice que Benedicto XVI, al citar a 
Chesterton, decía: «¿Sabes por qué 
vuelan los ángeles? Porque se toman 
a la ligera», y agregó: «Porque no se to-
man demasiado en serio a sí mismos. 
Tal vez nosotros también podríamos 
volar un poco más si no nos diéra mos 
tanta importancia». El papa Francisco 
dice que, para entender si una per-
sona ha llegado a una gran madurez 
espiritual, nos preguntemos: ¿Tiene 
sentido del humor? (Discurso 16-03-
18). «El santo es capaz de vivir con ale-
gría y sentido del humor. Sin perder 
el realismo, ilumina a los demás con 
un espíritu posi tivo y esperanzado.»

Francisco, al inicio de su pontifica-
do, nos invitaba a una evangelización 
marcada por la alegría. Alegría vivi-
da en lo cotidiano, como respuesta a 

la tierna invitación de Dios: «Hijo, en la 
medida de tus posibilidades, tráta te 
bien. No te prives de pasar un buen 
día» (Eclo 14,11.14). Alegría que brota de 
la melodía del Evangelio y conduce 
a la compasión y la ternura, a luchar 
por la dignidad de toda persona.

«Hay momentos duros, tiempos de 
cruz, pero nada puede destruir la ale-
gría sobrenatural». Es la luz del sa-
berse infinitamente amado: «Alégra-
te, ¡Jerusalén! Mira que viene tu rey» 
(Za 9,9). «Él se alegra y goza contigo, 
te renueva con su amor; exulta y se 
alegra contigo» (Sof 3,17).

Nos unimos a María, que supo des-
cubrir la novedad que Jesús traía: 
«Se alegra mi espíritu en Dios, mi sal-
vador» (Lc 1,47) (cfr. EG 1,4; GE 122 y si-
guientes; CV 167; FT 277).

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

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

Era mig matí, l’església estava soli-
tària. Una noia jove, davant l’altar del 
Santíssim, pregava. Un pare i el seu 
fill, d’uns vuit o nou anys, hi entren, bus-
quen un banc, se senyen, fan un breu 
moment de silenci, resen el parenos-
tre agafats de la mà, un altre mo-
ment de silenci i tornen a senyar-se. 
Quan s’encaminen vers la sortida, 
l’infant diu al pare: «A dins de l’esglé-
sia hi ha moltes coses que no sé el 
que són o per què serveixen». El pare 
s’atura i li diu: «Quines? Si me les dius, 
t’ho explicaré». El fill aprofita la invita-
ció paterna i deixa anar, a raig, totes 
les preguntes: «De qui són aquestes 
imatges, per què estan aquí i què 
signifiquen? Per què hi ha una llàntia 
encesa al costat d’aquest armari bo-
nic, on he vist que es guarda el pa 
que sobra a la missa del diumenge? 
I què significa aquesta rodona d’her-
bes amb quatre ciris que hi ha al cos-
tat de la taula? Per què n’hi ha dos 
de més gastats? I aquestes escenes 
que hi ha a les parets de l’església, 
n’hi ha unes quantes, eh…!». També 
tinc preguntes de la missa: «Com es 
diu la copa? I aquest llibre tan grui-
xut que el mossèn té a prop? I el ves-

«Què és això? ...i això?
tit blanc que porten el nen i la nena 
que l’ajuden? I per què s’afegeix una 
mica d’aigua al vi…?».

El pare, pacient i ben disposat da-
vant la curiositat del fill, comença 
a respondre cada pregunta tot re-
lacionant-les, quan és possible. «El 
mestratge és llàntia i la instrucció 
és llum» (Pr 6,23). També hi afegeix 
respostes concretes, que el recorre-
gut per l’església facilita. El fill escolta 
amb atenció i, en algun cas, torna a 
preguntar. «Fes cas, fill meu, del mes-
tratge del pare, no rebutgis la ins-
trucció de la mare» (Pr 6,20).

Sovint, donem per suposats una sè-
rie de coneixements i d’informacions 
dels infants que no es correspon amb 
la realitat. El mestratge generacional 
és del tot imprescindible. També, 
quan el mestratge ha d’abordar l’e-
tapa d’iniciació en la fe. És evident 
que hi ha aspectes que són més im-
portants i preferents: el coneixement 
de Jesús, la pregària, la presència de 
Déu a la vida…, però també aquestes 
informacions aparentment menors 
hi poden contribuir i ajudar a apro-
fundir en el que és més fondant. Esti-
guem disposats a respondre!

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ
Secretari general de la FECC

   

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral
14.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24 / Mt 21,
23-27]. Sant Joan de la Creu 
(†1591), prev. carmelità (refor-
mador de l’orde) i doctor de l’Es-
glésia. Sants Just i Abundi, mrs. 
a Baeza; sant Diòscor, noi mr.; 
sant Nicasi, bisbe i mr. 
15. � Dimarts [So 3,1-2.9-13 / Sl 33 / 
Mt 21,28-32]. Sant Valerià, bisbe; 
sant Urber, prev. a Osca; san-
ta Cristiana (Nina), esclava mr.; 
santa Sílvia, vg.; beat Bonaven-
tura de Pistoia, prev. servita.
16. � Dimecres (   Barcelona) 
[Is 45,6b-8.18.21b-26 / Sl 84 / Lc 7,
18b-23]. Sant Josep Manyanet 
(1833-1901), prevere d’Urgell, nat 
a Tremp, fund. Fills i Filles de la 
Sgda. Família (SF, 1870). Sants Ana-
nies, Azaries i Misael, joves com-
panys de Daniel; santa Albina, 
vg. i mr.; santa Adelaida (o Alícia) 
de Borgonya (s. X); beata Maria 
dels Àngels, vg. carmelitana.

17. � Dijous [Gn 49,1-2.8-10 / Sl 71 / 
Mt 1,1-17]. Sant Joan de Mata, prev. 
provençal, cofund. Trinitaris 
(OSST, 1198); sant Llàtzer, germà 
de Marta i Maria, de Betània, res-
suscitat per Jesús; sant Esturmí, 
abat; sant Franc de Sena. 
18. � Divendres [Jr 23,5-8 / Sl 71 / 
Mt 1,18-24]. Mare de Déu de l’Es -
perança, o bé Expectació del 
part, anomenada popularment 
«de la O» (antífones); sant Gra-
cià, bisbe; sant Adjutori, mr.
19. � Dissabte [Jt 13,2-7.24-25a / 
Sl 70 / Lc 1,5-25]. Sant Nemesi, 
mr.; sant Anastasi I, papa (399-
401) i mr.; beat Urbà V, papa (oc-
cità, 1362-1370); santa Fausta, 
mare de família, mr.; santa Eva, 
mare dels humans.
20. � † Diumenge vinent, IV 
d’Advent (lit. hores: 4a setm.) 
[2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 / Rm 
16,25-27 / Lc 1,26-38]. Sant Benja-
mí, patriarca. Sant 
Domènec (Domin-
go) de Silos, abat 
benedictí; sant 
Macari, prev. i mr.
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COMENTARI

Lectura del profeta Isaïes (Is 61,1-2a.10-11)
L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, per-
què el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la 
Bona Nova als desvalguts, a curar els cors ado-
lorits, a proclamar als captius la llibertat, i als 
presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de 
gràcia del Senyor.

Aclamo al Senyor ple de goig, la meva ànima 
celebra el meu Déu, que m’ha mudat amb vestits 
de victòria, m’ha cobert amb un mantell de fe-
licitat, com el nuvi coronat amb una diadema, 
com la núvia que s’engalana amb joiells. El Se-
nyor Déu farà germinar el benestar i la glòria da-
vant de tots els pobles com la terra fa créixer la 
brotada o el jardí fa néixer la sembra.

Salm responsorial (Lc 1,46-48.49-50.53-54)
R. La meva ànima celebra el meu Déu.
La meva ànima magnifica el Senyor, / el meu 
esperit celebra Déu que em salva, / perquè ha 
mirat la petitesa de la seva serventa. / Des d’ara 
totes les generacions / em diran benaurada. R.
Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. / El 
seu nom és sant, / i l’amor que té als qui creuen 
en ell / s’es tén de generació en generació. R.
Omple de béns els pobres, / i els rics se’n tornen 
sense res. / Ha protegit Israel, el seu servent, / 
s’ha recordat del seu amor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica (1Te 5,16-24)
Germans, viviu sempre contents, no us canseu 
mai de pregar, doneu gràcies en tota ocasió. Ai-
xò és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist. No 
sufoqueu l’Esperit, no desestimeu els dons de pro-
fecia; examineu-ho tot i quedeu-vos allò que 
trobeu bo, guardeu-vos de tota ombra de mal.

Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del 
tot sants, i guardi totalment irreprensibles el vos-
tre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per 
quan retorni nostre Senyor Jesucrist. Déu que us 
crida, és digne de tota confiança; ell ho farà així.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Joan 
(Jn 1,6-8.19-28)

Déu envià un home que es deia Joan. Era un tes-
timoni; vingué a donar testimoni de la Llum, per-
què per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era 
la Llum; venia només a donar-ne testimoni.

Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusalem, 
sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimo-
ni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «¿Qui ets 
tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: 
«Jo no soc el Messies». Li preguntaren: «¿Qui ets, 
doncs? ¿Elies?» Els diu: «No el soc». «¿Ets el Profe-
ta que esperem?» Respongué: «No». Li digueren: 
«Doncs, ¿qui ets? Hem de donar una resposta 
als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?» 
Digué: «Soc una veu que crida en el desert: “Apla-
neu el camí del Senyor”, com diu Isaïes». 

Alguns dels enviats, que eren fariseus, li pre-
guntaren encara: «¿Per què bateges, doncs, si 
no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan els 
respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, 
tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el 
qui ve després de mi; jo no soc digne ni de des-
lligar-li la corretja del calçat». 

Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del 
Jordà, on Joan batejava.

Lectura del libro de Isaías (Is 61,1-2a.10-11)
El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque 
el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar 
la buena noticia a los pobres, para curar los co-
razones desgarrados, proclamar la amnistía a 
los cautivos, y a los prisioneros la libertad; para 
proclamar un año de gracia del Señor. Desbor-
do de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios: 
porque me ha puesto un traje de salvación, 
y me ha envuelto con un manto de justicia, co-
mo novio que se pone la corona, o novia que se 
adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus 
brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, 
así el Señor hará brotar la justicia y los himnos 
ante todos los pueblos.

Salmo responsorial (Lc 1,46-48.49-50.53-54)
R. Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, / se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; / porque 
ha mirado la humildad de su esclava. / Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones. R.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en 
mí: / su nombre es santo, / y su misericordia lle-
ga a sus fieles / de generación en generación. R.
A los hambrientos los colma de bienes / y a los 
ricos los despide vacíos. / Auxilia a Israel, su sier-
vo, / acordándose de la misericordia. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses (1Ts 5,16-24)
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constan-
tes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta 
es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto 
de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despre-
ciéis las profecías. Examinadlo todo; quedaos 
con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. 
Que el mismo Dios de la paz os santifique total-
mente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuer-
po, se mantenga sin reproche hasta la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es 
fiel, y él lo realizará.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Juan (Jn 1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por Dios, que se lla-
maba Juan: este venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. Y este es el testimonio de 
Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusa-
lén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: 
«¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó; confesó: 
«Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Enton-
ces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres 
tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: 
«¿Quién eres, para que podamos dar una res-
puesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices 
de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que gri-
ta en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, 
como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados 
había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por 
qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno que no co-
nocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy 
digno de desatar la correa de la sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jor-
dán, donde Juan estaba bautizando.

DIUMENGE I I I  D’ADVENT

Novament, ens trobem amb la predicació de Joan 
Baptista, però ara de la mà de l’Evangeli de Joan. 
Aquí, en comptes de fer una crida a la conversió, 
com escoltàvem diumenge passat, Joan ens acla-
reix qui és ell i qui serà aquell que vindrà darrere 
seu.

Joan va ser enviat per Déu com a profeta i testi-
moni de la missió de Jesús. Joan és testimoni de 
la llum, que és Jesús, que en la seva vida pública 
proclamarà: Jo soc la llum del món (Jn 8), perquè 
la seva paraula il·lumina el camí i la vida dels seus 
deixebles. Ell ve a il·luminar les tenebres del nos-
tre món, les tenebres del pecat i de la injustícia, 
les tenebres de l’egoisme i de la violència, les te-
nebres de l’opressió i del consum exacerbat dels 
recursos del nostre món.

El Baptista reconeix obertament que ell no és 
el Messies, ni Elies, ni el profeta de la fi dels temps 
que esperaven els samaritans. Joan es presenta 
com «la veu que crida en el desert: aplaneu el ca-
mí del Senyor». Joan Baptista és la veu, però Jesús 
serà la Paraula mateixa de Déu feta home com 
nosaltres. Joan és una veu que ressona enmig 
de la foscor del nostre món, invitant a la conver-
sió de cor per preparar el camí al Senyor que ve. 

Joan bateja amb aigua com a símbol de nete ja 
i de purificació exterior, però Jesús batejarà amb 
l’Esperit Sant, és a dir, ens transformarà per dins per-
què puguem viure i actuar com ell va viure i va ac-
tuar: acomplint en tot la voluntat de Déu. Ens ho re-
cordava el profeta Isaïes a la primera lectura: 
«L’Esperit de Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor 
m’ha enviat a portar la Bona Nova als qui pateixen, 
i a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Is 61).

Jesús és la llum i la paraula de Déu que il·lumi-
na la vida dels qui creuen en ell i que ens ensenya 
a estimar Déu i els germans, tal com ell mateix 
ens ha estimat a nosaltres. Jesús és el Messies es-
perat i Joan Baptista en va ser el precursor que va 
preparar el seu camí, però també el testimoni 
que el va assenyalar ja present entre els seus. El 
seu baptisme amb aigua anticipava el baptisme 
amb l’Esperit que va inaugurar Jesús. Nosaltres re-
cordem la seva vinguda fa més de dos mil anys, 
però esperem el seu retorn gloriós amb la nostra 
pregària confiada i freqüent, amb el testimoni d’u -
na vida honesta, i amb l’alegria al cor per l’espe-
rança que tenim.

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco

« Tot i que no 
el coneixeu, ja teniu 
entre vosaltres 
el qui ha de venir»
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Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

CARTA DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Son días de alegría para la Iglesia archidioce-
sana, a pesar de las circunstancias difíciles pro-
vocadas por la crisis actual. La Iglesia celebra 
la fe, también en medio del dolor. Así lo han he-
cho, por ejemplo, en Haití tras un terremoto, en 
Ruanda después de un genocidio… En medio 
del sufrimiento celebramos nuestra fe, que tie-
ne una mirada siempre de esperanza en la vida 
eterna. No queremos perder la esperanza. 

Este tercer domingo de Adviento, a las cinco de 
la tarde, tendré ocasión de presidir la Misa con 
motivo de la ordenación de cinco diáconos per-
manentes, en la basílica de Santa María del Mar. 
Este no es el único motivo de alegría. El domingo 
20 de diciembre, también a las cinco, la basílica 
de la Sagrada Familia acogerá la ordenación epis-
copal de Mons. Javier Vilanova, que será nuevo 
obispo auxiliar de la Iglesia que peregrina en Bar-
celona.

Al ser elegido presidente de la Conferencia Epis-
copal Española me di cuenta que mi trabajo au-
mentaría significativamente y, previsiblemente, 

Nuevos servidores de Cristo
Queremos vivir en familia y compartir los mo-
mentos de oración, de reflexión, de trabajo y de 
revisión. Compartiremos también la mesa, las 
preocupaciones y las alegrías que conlleva el 
pastoreo de una diócesis. Haz, Señor, que seamos 
una comunidad unida a Cristo, que tengamos 
un solo corazón y una sola alma (cf. Ac 4,32).

Como el papa Francisco dijo el año pasado 
durante la homilía de ordenación de cuatro nue-
vos obispos, yo también pido de todo corazón que 
Dios ayude al nuevo obispo a querer con amor 
de padre y de hermano a todos aquellos que 
Dios le ha confiado: a los sacerdotes, a los diáco-
nos y a todo el pueblo de Dios, especialmente a 
aquellos que necesitan acogida y ayuda. Reci-
bamos con júbilo a este nuevo pastor de nues-
tra Iglesia. Acojámoslo con nuestro calor para 
que su misión dé fruto abundante.

Queridos hermanos y hermanas, ya desde aho-
ra pido vuestra oración por los nuevos diáconos 
permanentes de nuestra archidiócesis que se-
rán ordenados este domingo, así como por el 
obispo Javier Vilanova y por la pequeña familia 
que formamos los obispos auxiliares y un servi-
dor. Pedid al Señor que seamos dóciles para que, 
guiados por el Espíritu Santo, podamos servir a 
la Iglesia con amor y sabiduría. Que el Espíritu 
Santo nos anime a ser servidores del Evangelio 
y portadores de esperanza en nuestro mundo.

también mis ausencias en Barcelona. No quería 
que este hecho repercutiera negativamente en 
el buen trabajo que hacen los actuales obispos 
auxiliares Sergi Gordo y Antoni Vadell, ya que a 
partir de ahora se verían obligados a asumir una 
sobrecarga importante de trabajo.

Por esta razón solicité al papa Francisco que 
nos concediera una ayuda, que ha recaído en la 
persona de Mons. Javier Vilanova, que hasta aho-
ra era el rector del Seminario Interdiocesano de 
Cataluña. El obispo Javier nació en La Fatarella (Tar-
ragona) y es sacerdote de la diócesis de Tortosa.

Doy gracias a Dios por poder contar con más 
ayuda en la misión de regir esta querida archi-
diócesis de Barcelona. Agradezco al Santo Padre 
por haber accedido a mi petición. Y agradezco 
también a Mons. Javier por haber respondido ge-
nerosamente a esta misión que le confía la Igle-
sia, en la persona del Papa.

El actual equipo de tres obispos, a partir de 
ahora será de cuatro, ya que Mons. Javier acep-
ta trabajar y vivir con nosotros en el Arzobispado. 

full dominical   de desembre de Pàg.  església arxidiocesana de barcelona

Activitats del 
senyor cardenal
Diumenge 20 (17 h). Presidirà la ce-
lebració de l’ordenació episcopal de 
Mons. Javier Vilanova Pellissa, a la ba-
sílica de la Sagrada Família.

Agenda
Concurs de pessebres. La parròquia 
de la Puríssima Concepció organitza 
un concurs de pessebres obert a tot -
hom. La participació també podrà ser 
virtual, enviant un vídeo per Whats-
App al mòbil del jurat: t. 618 249 570. 
Podeu demanar les bases a la ma-
teixa parròquia (c/ Aragó, 299 - Ro-
ger de Llúria, 70, t. 934 576 552, a/e: 
parroquiaconcepciobcn@gmail.com, 
www.parroquiaconcepciobcn.org
XXXI Cicle de concerts a la catedral 
de Barcelona. Dimecres 16 de desem-
bre, a les 21 h, concert a càrrec de Giu -
seppe di Natale i Hèctor París, duo de 
trompeta i orgue. 
Presentació del llibre Francesc, pas-
tor i teòleg. Dimecres 16 de desembre 
a les 12.10 h, presentació en línia del 
llibre Francesc, pastor i teòleg. El text 
recull les actes del congrés interna-
cional que va tenir lloc el novembre 
del 2019 a Barcelona (Facultat de Teo -
logia de Catalunya - AUSP). Hi Inter-
vindran: Daniel Palau, Mar Galceran, 

Joan Torra, Armand Puig i Joan Josep 
Omella, cardenal de Barcelona. Con-
nexió a la presentació: 
  www.edusantpacia.cat
Asociación de Adoradoras del San-
tísimo Sacramento (Esclavas del Sa-
grado Corazón, c/ Mallorca, 234). Di-
jous 17 de desembre (12 h), oració al 
Santíssim Sagrament seguida d’Eu-
caristia a les 12.30 h. Amb les degudes 
condicions sanitàries amb motiu de 
la pandèmia.
30è Cicle de concerts d’orgue a Ca-
brera de Mar. Dissabte 19 de desem-
bre (21 h), a l’església de Sant Feliu, de 
Cabrera de Mar (pl. de l’Església, 4), 
concert de Rosa Mateu i Adela Poch, 
sopranos, i Carme Godall, orgue. Cal 
reserva prèvia a: t. 659 138 328, a/e: 
cursorgue@hotmail.com 
Espai d’interioritat Francesc Palau-
Carmelites Missioneres (c/ Imma-
culada 53-55, Barcelona). Dissabte 
19 de desembre (10.30-12 h), silenci 
contemplatiu, guiat per Beatrice D’Cu-
nha, CM. Hi ha la possibilitat de que-
dar-se a dinar i passar la tarda al cen-
tre, fent un recés personal. El preu són 
25 €. L’aforament és limitat. Cal inscriu-
re’s a: centre@espainterioritatpalau.
com, t. 938 233 108. 
Amics de l’Orgue de les Corts. Diu-
menge 20 de desembre (18 h), a la 
parròquia de Santa Maria del Remei 
de les Corts (pl. de la Concòrdia 1, t. 934 
393 524), actuació de l’organista Lo-
rién Santana, mestre de capella de la 
basílica de la Concepció, i del trom-

petista Carles Raya. Entrada lliure, 
amb aportació voluntària. Reducció 
de l’aforament i amb totes les pre-
caucions amb motiu de la pandèmia.

Llibres
Un mes con las vir-
tudes de María, de 
Antonio González Vi-
nagre. Este libro de 
168 páginas, edita-
do por Paulinas, es 
un recurso devocio-
nal para celebrar un 

mes contemplando con las virtu-

des de María. El más habitual es el 
de mayo, pero también puede ser 
útil para el mes de octubre, el del Ro-
sario, o cualquier otro con numero-
sas fiestas marianas como agosto 
o septiembre; o incluso el tiempo 
de Adviento, para acompañar a la 
Virgen en la espera gozosa del Me-
sías.

FE D’ERRATES. L’ordenació diaconal 
d’aquest diumenge se celebrarà a la 
basílica de Santa Maria del Mar, en 
lloc de la Sagrada Família, 
com vam anunciar en el Full 
Dominical del 6 de desem -
bre.

ACTUALITAT

Com cada any, des del mes de desembre i fins al dia de 
Reis, la Fundació Pere Tarrés duu a terme una campanya 
solidària per obtenir donatius que es destinen als 30 cen-
tres socioeducatius adherits a l’entitat, des d’on s’atenen milers d’infants en 
risc d’exclusió social. En el marc de la campanya de Nadal, també es promou 
una recollida de joguines en benefici de tots aquests infants, per tal que tin-
guin l’oportunitat de viure un Nadal ple de màgia i il·lusions. Enguany, degut 
a la situació actual, les persones que vulguin col·laborar no podran portar 
les joguines als edificis de la Fundació Pere Tarrés sinó que tenen l’opció d’a-
padrinar cartes als Reis, a través del web www.peretarres.org, fer donatius 
al compte ES80-2100-0435-5102-0019-0260, o bé trucant al t. 934 301 606.

Campanya solidària de 
la Fundació Pere Tarrés


