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El Nadal dels pobres
L’essència del Nadal consisteix a celebrar i compartir en família el naixement de Jesús. Lamentablement,
ens pot passar que, enlluernats pel
consumisme, oblidem aquesta essència.
El Nadal pot esdevenir una cosa
molt diferent: una aglomeració confusa de compres i vendes, embolicar i desembolicar regals per satisfer il·lusions efímeres. El Nadal arriba
embolcallat d’un soroll constant
que ens allunya del silenci interior
que tots necessitem per celebrar la
vinguda de Crist.
Els pobres, que viuen en la misèria,
de vegades al carrer o en habitatges

sense condicions, o aquells que estan sols i malalts, poden arribar a
viure la llum del Nadal com un malson. Envoltats d’abundància a la
qual no poden accedir, se senten
encara més pobres i estigmatitzats,
senten el fred de l’hivern al cos i al
cor.
Jesús també va néixer en la misèria i en la soledat, en un pessebre
brut i pudent. Jesús va venir com a
Redemptor pobre; es va fer pobre
per enriquir-nos amb la seva pobresa (cf. 2Co 8,9). No va ambicionar res,
no es va aferrar a cap bé material.
Es va fer pobre per amor a tu i a mi,
per amor a tots els que ens envol-

ten. Podia haver triat la riquesa o el
poder dels homes, però va triar néixer pobre. Va triar la debilitat i la dependència. Va triar els indigents, els
indefensos, els empobrits, els abandonats, els malalts, els migrants, els
que passen gana, els expulsats de
la societat… Jesús sempre va ser
amb ells. Jesús ens mostra com Déu
sent debilitat per tot aquell que se
sent fràgil, pobre, exclòs…
En efecte, el rostre de Déu que Jesús ens revela és el d’un Pare generós que ofereix esperança als que
no tenen res. Per això és el Déu dels
pobres, perquè ha fet una opció preferencial per ells. Els va convertir
en fills predilectes. Déu coneix les
seves penes, els pren en les seves
mans i els torna el valor, la força i la
dignitat. ¡Que bo i necessari és reconèixer les nostres pobreses i fragilitats!
Potser, si recordéssim que els pobres estan fets a imatge i semblança de Déu no patirien el nostre
menyspreu ni el de la societat. Per

això, Jesús els defensa i es posa al
seu costat. I així ens està ajudant a
apropar-nos a Déu a través dels pobres.
Fa anys, en moltes llars es compartia el dinar de Nadal amb un
pobre. Posar un plat més a les nostres taules nadalenques podria ser
un entranyable regal de Nadal que
podríem fer i fer-nos, perquè la immensa satisfacció d’oferir i rebre és
mútua. Donar la mà i acollir els més
necessitats per Nadal i durant tot
l’any és, sens dubte, el regal més valuós que podem fer i és també la porta a la vida eterna (cf. Mt 25,31-46).
Benvolguts germans i germanes,
us desitjo un sant Nadal en família.
Aquest any el viurem en unes complexes circumstàncies com a conseqüència de la pandèmia que ens
flagel·la. Enmig del dolor, celebrem
el Nadal, revivim el misteri d’un Déu
que s’ha fet un de nosaltres per mostrar-nos la seva tendresa i el seu
amor. L’autèntic Nadal és i serà sempre font d’esperança.
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Aprendre religió
a través dels jocs

Que sigui Nadal!

MONTSERRAT CLAVERAS
Aprofitant la fabricació casolana de
jocs, que utilitzava a la classe de religió, la Montserrat Claveras va pensar
a professionalitzar-los i, per tant, va
crear-ne alguns adaptats a les matèries de religió. Els jocs —Bingo de Jesús, Joc de memòria, Joc del dòmino,
Joc de les qualitats, un puzle i un llibre
per pintar amb temàtica de Nadal—
estan adaptats a diferents edats i
poden jugar-hi nens i nenes de primària i adolescents de secundària.
Estan editats per Teixuvà —que vol dir:
tornar a creure. La Mercè Agustí els
ha dissenyat i maquetat, i es poden
comprar a la llibreria Claret, a les
Paulines i a la Balmesiana.
Amb quin objectiu crees aquests
jocs?
Soc professora de religió i, com d’altres professors, em fabricava els jocs
de manera casolana per jugar a classe amb l’alumnat. Veient que funcionaven bé i que els alumnes aprenien,
em vaig decidir a professionalitzar-los, animada, també, en comprovar que hi havia mancança d’aquests
productes al mercat. Actualment,
n’estic preparant més i aviat estaran
a la venda.
Són jocs que evangelitzen?
Són jocs de tota la vida, adaptats a
matèries de religió, perquè ajudin
a refermar conceptes que s’han explicat a la classe o a la catequesi. Però
també s’hi pot jugar a casa, en família, amb amics i en residències de persones grans, perquè amb tots ells
aprenem jugant.
Per què és bo aprendre amb el joc?
El valor del joc és aprofundir en els
temes de manera més amena, i en
grup, amb una competitivitat sana i
bona. Els jocs ens permeten ensenyar
i aprendre amb exemples de la vida.
Per això són un gran aliat de l’educació, perquè contribueixen a la formació de totes aquelles persones,
creients i no creients, que hi juguen.
Òscar Bardají i Martín

Diumenge quart d’Advent, diumenge
abans de Nadal. La pandèmia també condicionarà, enguany, la celebració de la vinguda de Jesús. En
alguns dibuixos de felicitacions nadalenques, de paper o en suport telemàtic, Josep i Maria i els Mags d’Orient, els pastors i les altres figures
porten, també, mascareta. Els avis
hauran de convidar fills i nets a seure
a la seva taula per etapes. No hi haurà abraçades ni petons. No hi serem
tots, però hem de fer que sigui Nadal
en els nostres cors i en les nostres celebracions familiars amb pessebre
i dècima… És la festa que ens recorda
que Déu estima la humanitat i que el
Fill neix per ensenyar-nos la joia d’estimar Déu i de servir els altres.
Hem de fer que sigui Nadal en els
nostres cors i en les nostres celebracions. Celebrem-ho entorn l’altar, tot
participant a la missa del gall, a la
dels infants o a la dels grans. Fem
una pregària especial entorn la taula
familiar, agraïts de ser-hi. Recordem
els absents, perquè les normes que
ens ajudaran a superar la pandèmia ens diuen que s’ha de respectar
un nombre de comensals amb topall. Recordem els qui ens han deixat
aquest any per tornar a la casa del
Pare a causa de la covid-19.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC

Hem de fer que sigui Nadal en els
nostres cors i en les nostres celebracions. Tinguem ben presents els
més vulnerables, els pobres als quals
podem ajudar amb el nostre donatiu o amb la nostra aportació a les
campanyes de recollida d’aliments.
No oblidem els malalts que de ben
segur agrairan una visita i la nostra companyia en algun moment
d’aquests dies. Tampoc oblidem les
persones grans que són en residències; anem a visitar-les, respectant
les mesures sanitàries. «El Senyor és
a prop dels cors que sofreixen, salva els homes abatuts d’esperit» (Sl
34,19).
Hem de fer que sigui Nadal, un començament que ens impulsi a ser
millors, que ens ajudi a descobrir la
presència de Déu i la salvació que
ens porta Jesús. Un missatge d’esperança que ens obre a la possibilitat
de renovar-nos, de canviar, de créixer, de ser millors. «No tingueu por. Us
anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria:
“Avui, a la ciutat de David, us ha nascut
un salvador, que és el Messies, el Senyor”» (Lc 2,10-11).
Malgrat la pandèmia, les nostres
fredors i mediocritats, és Nadal! Alegrem-nos-en!

LEX ORANDI , LEX CREDENDI

Imitar el estilo
de María
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones
En un discurso dirigido a profesores
y alumnos del Marianum, el Papa hablaba de un beneficioso estilo de servicio a seguir: el estilo mariano de la
Virgen, que dijo: «He aquí la esclava
del Señor» (Lc 1,38). Es el estilo de nuestra Madre, basado en los valores de la
familia de Dios.
El Señor, dándonos a su Madre desde la cruz, mostraba su voluntad de
que caminemos apoyados en nuestra Señora, «la mejor de las madres».
La Madre nos enseña los valores de
la familia, para que unidos seamos
testigos de la misericordia. La Encíclica Fratelli tutti expresa el estilo del
amor y la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y
del cuidado del otro; mueve a la ternura y a la compasión en un mundo

herido; al perdón y a la justicia, al respeto a las identidades y mueve a
acoger las diversidades. «Nuestra
sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa».
Hemos de ser testimonios claros de
que, en un mundo oscurecido, nadie
puede quedar excluido. «Necesitamos la maternidad que genera y regenera la vida con ternura, porque sólo
el don, el cuidado y el compartir mantienen unida a la familia humana».
Como María, seamos Iglesia, hogar
abierto, testimonio de fe, esperanza y
amor (cfr. FT 114, 230, 276).
Que nuestra Señora nos conceda
el don de que, unidos en Iglesia, seamos seguidores de su estilo y hermanos entre nosotros.

Lectures
de la missa
diària
i santoral
21. 쮿 Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[Ct 2,8-14 (o bé: So 3,14-18a) / Sl
32 / Lc 1,39-45]. Sant Pere Canisi
(1521-1597), prev. jesuïta i doctor
de l’Església, nat a Nimega. Sant
Severí, bisbe i mr.; sant Gliceri,
prev. i mr.; sant Temístocles, mr.
22. 쮿 Dimarts [1Sa 1,24-28 / Sl: 1Sa
2 / Lc 1,46-56]. Sant Zenó o Zenon, mr.; santa Helena, vg. clarissa; santa Francesca-Xaviera
Cabrini, vg., fund., patrona dels
emigrants.
23. 쮿 Dimecres [Ml 3,1-4;4,5-6 /
Sl 24 / Lc 1,57-66]. Sant Joan de
Kety (1390-1473), prev. de Cracòvia. Sant Sèrvul el Paralític; santa Victòria, vg. i mr.
24. 쮿 Dijous [2Sa 7,1-5.8b-12.14a.
16 / Sl 88 / Lc 1,67-79]. Sant Delfí,
bisbe; santa Adela, abadessa;
santa Irmina, vg., princesa.

Comença el temps de Nadal
25. † Divendres [Vigília: Is
62,1-5 / Sl 88 / Ac 13,16-17.22-25 /
Mt 1,1-25 (o bé: 1,18-25). Nit: Is 9,16 / 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 (o bé: 1,1-5.9-14)]. Nadal de Nostre Senyor Jesucrist,
a Betlem de Judà. També: Mare
de Déu de Betlem o del Pessebre. Santa Anastàsia, mr. (s. IV);
santa Eugènia, vg. i mr.
26. 쮿 Dissabte [Ac 6,8-10;7,5460 / Sl 30 / Mt 10,17-22]. Sant Esteve, diaca i primer mr. (35) a
Jerusalem. Sant Dionís, papa
(259-268) i mr.; sant Zòsim, papa (grec, 417-418).
27. † Diumenge vinent, La Sagrada Família: Jesús, Maria
i Josep (lit. hores: 1a setm.)
[Sir 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Col 3,
12-21 / Lc 2,22-40 (o bé: 2,22.3940)]. Sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, vident
de Patmos, venerat a Efes (†100).
Sant Teodor, monjo; santa Nicaret,
vg.
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NIT DE NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Donat que el proper divendres s’escau la solemnitat del Nadal, per a un millor servei als nostres lectors, en aquesta pàgina oferim les
lectures corresponents a la missa de la nit de Nadal i en la pàgina següent les lectures de la missa del dia de Nadal.
Lectura del llibre d’Isaïes (Is 9,1-6)

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

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

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

Salm responsorial (95)

Salmo responsorial (95)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 2,1-14)
Per aquells dies, sortí un edicte de César August ordenant que es
fes el cens de tot el món romà. Era el primer cens de l’imperi, abans
del que es va fer quan Quirini era governador de Síria.
Tothom anava a inscriure’s a la població d’on cadascú descendia. També Josep, que era de la casa i la família de David, va pujar
des de Natzaret de Galilea a Judea, al poble de David, anomenat
Bet-Lèhem, per inscriure’s amb Maria, la seva esposa, que esperava un fill. Mentre eren allà es van complir els dies i va néixer el seu
fill, el primogènit. Ella l’embolcallà i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat lloc a l’hostal.
A la mateixa contrada, vivint al ras, hi havia uns pastors que vetllaven, guardant de nit el seu ramat. Els aparegué un àngel del Senyor, la glòria del Senyor els envoltà de llum, i es van esglaiar. Però
l’àngel els va dir: «No tingueu por: us anuncio una nova que portarà
a tot el poble una gran alegria: Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Les seves senyes són
aquestes: trobareu un nen en bolquers, posat en una menjadora».
I una multitud dels exèrcits celestials s’uní llavors mateix a l’àngel, lloant Déu i cantant: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau
als homes que estima el Senyor».

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 2,1-14)
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria.
Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del
parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del
Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y
se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio
una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy,
en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una
legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a
Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».
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NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Lectura del llibre d’Isaïes (Is 52,7-10)

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

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

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

Salm responsorial (97)

Salmo responsorial (97)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comença l’Evangeli segons sant Joan (Jn 1,1-18)
Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la
Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut
a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense
ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la.
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a
donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell
mateix no era la Llum, venia només a donar-ne testimoni.
Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina
tots els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència,
però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no
l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu
nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de
Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.
Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El
qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè abans que jo,
ell ja existia». De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres
hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens ha vingut per Jesucrist. Déu, ningú
no l’ha vist mai: Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha
revelat.

Comienzo del santo Evangelio según san Juan (Jn 1,1-18)
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio
de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla
en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No
era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él,
y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de
deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije:
el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia
tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la
verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha
visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien
lo ha dado a conocer.

Pàg. 
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Lectura del segon llibre de Samuel
(2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16)

Lectura del segundo libro de Samuel
(2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16)

Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, després que el Senyor l’hagué deixat en pau de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre l’arca de Déu
està en un envelat». Natan digué al rei: «Ves, fes tot
el que es proposi el teu cor; tens amb tu el Senyor».
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor: «Ves, digues a David, el meu servent: Això diu el
Senyor: ¿Tu m’has de fer un casal per residir-hi? Jo t’he
pres del clos del ramat, de guardar les ovelles i les
cabres, per fer-te cap del meu poble Israel. He estat
amb tu en totes les campanyes que has emprès, he
derrotat els teus enemics i t’he donat una anomenada com la dels més famosos de la terra.
He destinat un lloc per al meu poble Israel, l’hi he
plantat perquè hi visqui sense por, i no l’oprimiran
més els perversos com ho havien fet abans, durant el
temps en què vaig enviar jutges per governar Israel,
el meu poble. A tu, et deixaré en pau de tots els teus
enemics. I ara el Senyor t’anuncia que et farà un casal.
Quan t’arribarà l’hora de reposar amb els teus pares,
et donaré per successor un descendent, sortit de les
teves entranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré
pare, i ell serà per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es mantindrà per sempre».

Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor
le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una
casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita en
una tienda». Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea
tu corazón, pues el Señor está contigo».
Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán:
«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú
me vas a construir una casa para morada mía? Yo te
tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que
fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado
por donde quiera que has ido, he suprimido a todos
tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como
los grandes de la tierra.
Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le
hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he
dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus
padres, yo suscitaré descendencia tuya después de
ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo
seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí,
tu trono durará para siempre”».

Salm responsorial (88)

Salmo responsorial (88)

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.

R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

Senyor, cantaré tota la vida / els vostres favors, / d’una generació a l’altra anunciaré / la vostra fidelitat. /
Vós heu dit: «El meu favor és indestructible, / mantinc
la fidelitat en el cel». R.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, /
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. / Porque
dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», / más
que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.

He fet aliança amb els meus elegits, / jurant a David
el meu servent: / «T’he creat per sempre una dinastia, /
mantindré per tots els segles el teu tron». R.

«Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David,
mi siervo: / Te fundaré un linaje perpetuo, / edificaré
tu trono para todas las edades». R.

Ell em dirà: «Sou el meu pare, / el meu Déu i la roca
que em salva». / Mantindré per sempre el meu amor, /
la meva aliança amb ell serà perpètua. R.

«Él me invocará: “Tú eres mi padre, / mi Dios, mi Roca
salvadora”; / Le mantendré eternamente mi favor, /
y mi alianza con él será estable». R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Roma (Rm 16,25-27)

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 16,25-27)

Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmarvos en la Bona Nova que us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, i que és la revelació del pla de
Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha
sortit a la llum, per la decisió del Déu etern, d’acord
amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast de
tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Déu és
l’únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.

Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto
durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes
llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único Sabio,
por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 1,26-38)
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble
de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge
a una noia, promesa amb un descendent de David,
que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: «Déu te guard, plena
de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es torbà en sentir
aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha
concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom
de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim.
El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare,
serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat
no tindrà fi». Maria preguntà a l’àngel: «¿Com pot ser
això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu,
i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra;
per això el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de
Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill
a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible». Maria va respondre: «Soc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules». I l’àngel es va retirar.

Pàg. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 1,26-38)
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa
de David; el nombre de la virgen era María. El ángel,
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible». María
contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra». Y el ángel se retiró.

«Tindràs un ﬁll
i l’anomenaran
Fill de l’Altíssim»
JORDI LATORRE, SDB

Director de l’ISCR Don Bosco
El quart diumenge d’Advent, el que precedeix la festa del Naixement de Jesús, és, sempre, cada any, un diumenge que ens convida a contemplar Maria com aquella que
va esperar i va preparar l’arribada del Messies.
L’Evangeli ens presenta de nou l’anunci del
naixement de Jesús en el si virginal de Maria. Aquesta mateixa lectura evangèlica ja
l’hem escoltada en la festa de la Immaculada Concepció. Aleshores, meditàvem les paraules de l’àngel a Maria, saludant-la com
a plena de gràcia. Avui, ens interessa, particularment, meditar les paraules de l’àngel
sobre Jesús: «Tindràs un fill i li posaràs el nom
de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim… el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per
sempre, i el seu regnat no tindrà fi».
El nom de Jesús (en hebreu Yehoshúa,
abreujat en Yeshúa) vol dir Déu salva. Perquè
en la persona de Jesucrist Déu ha fet present
la seva salvació oferta a tots els qui vulguin
acollir-lo i creure en ell.
Maria és convidada a ser la mare humana
del Fill de Déu, a ser la mare del Messies. De
fet, el proper 1 de gener, en l’octava de Nadal,
saludarem Maria com la Mare de Déu, perquè ella és la Mare de Jesús, el Fill de Déu fet
home per tots nosaltres.
Al mateix temps, en Jesús es compleix plenament la promesa del profeta Natan al rei
David, mil anys abans. Per això, en els evangelis, Jesús és saludat com el fill de David.
El diumenge de Rams nosaltres també l’aclamem i li diem: «Hosanna al fill de David».
Jesús està cridat a regnar sobre la casa
d’Israel. Però el seu Regne no serà una entitat política, no serà un regne d’aquest món,
sinó el regnat de Déu sobre els homes i les
dones de bona voluntat que creguin en ell,
que visquin segons el seu Evangeli i participin de la seva mort i de la seva resurrecció.
Jesús ressuscitat va ser constituït Senyor
de vius i de morts, Rei universal de la creació de Déu —el recordàvem en l’últim diumenge del any litúrgic; per això, en Jesús es
compleix finalment la promesa feta a David. Jesús és la descendència de David promesa; i en ell també nosaltres, els que hi
creiem, formem part de la seva descendència, cridats a participar del seu regne al costat de Déu Pare.
La Paraula eterna de Déu s’ha encarnat en
el si de la Mare de Déu, i en Jesucrist, el Fill de
Déu ens manifesta el misteri de la Salvació,
que és misteri d’Encarnació: ell ha vingut per
compartir la nostra vida humana, per tal
que nosaltres compartim la seva mateixa
vida divina per mitjà de la nostra fe en ell.
Aquest és el misteri que celebrarem properament en la festa del Nadal.
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Dijous 24 (9.30 h). Presidirà la Missa
de Nadal amb la comunitat de les Germanes Missioneres de la Caritat de la
Mare Teresa de Calcuta, a la parròquia de Sant Agustí.
Divendres 25 (12 h). Presidirà la Missa de Nadal, a la catedral.
Diumenge 27 (17 h). Presidirà la Missa amb motiu del Dia de la Família, a
la basílica de la Sagrada Família.

Agenda
«Música vocal litúrgica del P. Gregori Estrada». Dilluns 21 de desembre
(18.30 h), presentació d’aquest CD a
la parròquia Mare de Déu de Núria
(c/ Bon Pastor, 9). L’acte serà presidit pel P. Josep Maria Soler, abat
de Montserrat. Cal reserva prèvia a:
trobadescant@abadiamontserrat.net
Poemes i músiques d’un Nadal antic
i actual. Dimecres 23 de desembre
(18 h), lectura de poemes de Carles Torner, amb l’acompanyament
musical d’Oriol Romaní. A l’Auditori
de la Fundació Joan Maragall (c/ València, 244). Cal inscripció a: www.
fundaciojoanmaragall.org/activitat/
Celebracions de Nadal a la catedral. Dijous 24 (22.30 h), Cant de la Sibil·la; a les 23 h, Missa del Gall presidida pel cardenal Omella. Divendres

25 (11.45 h), benedicció del Pessebre
del claustre; a les 12 h, Missa de Nadal presidida pel cardenal Omella,
amb benedicció papal i cants del
Cor Francesc Valls. Més informació:
catedralbcn.org
Parròquia de la Puríssima Concepció (c/ Roger de Llúria, 70). Durant les
festes de Nadal podeu visitar el pessebre situat al claustre. Dia 24 de
desembre (18 h), «Missa del Pollet».
A les 24 h, Missa del Gall amb la coral Veus Concepció. Cal reservar lloc
a col·lectoria o al telèfon 934 576 552.
A les 19 h, vespres solemnes en totes
les solemnitats. Per a més informació:
www.parroquiaconcepciobcn.org
30è Cicle de concerts d’orgue a Cabrera de Mar. Dijous 24 de desembre
(22,45 h), Cant de la Sibil·la, amb Josep
M. Gregori, veu, i Guido Iotti, orgue. A la
parròquia de Sant Feliu de Cabrera
de Mar (pl. de l’Església, 4). Cal reserva a: t. 659 138 328, a/e: cursorgue@
hotmail.com

Llibres
Sant Antoni Maria
Claret. Paraula i compromís, d’Ignasi Ametlla, amb il·lustracions
de Lluís Filella. Aquest
llibre de 40 pàgines,
editat per Difusión, en
el 150 aniversari de la
mort del P. Claret, ens qüestiona: «Què
puc fer jo? Una pregunta que el P. Claret es va fer a si mateix i la va respondre servint el proïsme i, sobretot,

CA R TA DO M I N I CA L

ACTUALITAT

Cinc nous diaques permanents
per a l’Església de Barcelona
Santiago Aragonés, Jordi García, Alejandro López, Josep Saperas i Fernando-Carlos de Valdivia van estar ordenats diaques de mans del cardenal Joan Josep
Omella. Malgrat les restriccions d’aforament per motiu de la pandèmia, la basílica de Santa Maria del Mar va acollir,
el diumenge 13 de desembre, la celebració eucarística amb motiu d’aquesta ordenació diaconal. Els cinc ordenants es van presentar davant el cardenal en
l’elecció dels candidats i van seguir tots els passos segons el ritus d’ordenació. Així, després de les promeses dels escollits i d’obediència al bisbe, els
candidats es van prostrar al terra en senyal d’humilitat i pregària. Ja amb
la imposició de les mans, van rebre el do de l’Esperit Sant. Finalment, es van
revestir amb l’estola i la dalmàtica, pròpies del seu ofici, i van dirigir-se davant els seus germans diaques. En lloc de la tradicional abraçada, per prudència davant el context de pandèmia, els nous diaques van dedicar-los
una reverència com a gest d’acolliment en l’ordre del diaconat.

a Déu en el dia a dia, en els seus viatges missioners. Una pregunta que
tots podem fer-nos i respondre’ns,
com ho va fer el P. Claret, de la mà
de Déu, i així viure una vida fascinant,
digna de ser recordada.»
L’economia de Francesc, d’Eduard
Ibáñez. En aquest llibre de 160 pàgines, editat per Claret, el papa Francesc reclama un canvi radical en
l’economia mundial, tot proposant les
actituds, els valors, els principis i
algunes línies d’acció que poden aju-

† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA

Arzobispo de Barcelona

La Navidad de los pobres
La esencia de la Navidad está en celebrar y compartir en familia el nacimiento de Jesús. Lamentablemente, nos puede suceder que, deslumbrados por el consumismo, olvidemos esa esencia.
La Navidad se puede convertir en algo muy distinto: en una vorágine de compras y ventas, en envolver y desenvolver regalos para satisfacer ilusiones efímeras. La Navidad llega envuelta de un
ruido constante que nos aparta del silencio interior que todos necesitamos para celebrar la
venida de Cristo.
Los pobres, que viven en la miseria, a veces en la
calle o en viviendas sin condiciones, o los que están
solos y enfermos, pueden llegar a vivir el resplandor de la Navidad como una pesadilla. Rodeados
de abundancia a la cual no pueden acceder, se
sienten aún más pobres y estigmatizados, sienten
el frío del invierno en sus cuerpos y en su corazón.
Jesús también nació en la miseria y en la soledad, en un pesebre sucio y maloliente. Jesús vi-

Seguiu-nos

esglesia.barcelona

no como Redentor pobre; se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 2Cor 8,9). No ambicionó nada, no se apegó a nada. Se hizo pobre
por amor hacia ti y hacia mí, hacia todos y cada
uno de los que nos rodean. Podía haber elegido
la riqueza o el poder de los hombres, pero eligió
nacer pobre. Eligió la debilidad y la dependencia.
Eligió a los indigentes, a los indefensos, a los empobrecidos, a los abandonados, a los enfermos, a
los migrantes, a los que pasan hambre, a los expulsados de la sociedad… Jesús siempre estuvo
con ellos. Jesús nos muestra cómo Dios siente debilidad por todo aquel que se siente frágil, pobre,
excluido…
En efecto, el rostro de Dios que Jesús nos revela
es el de un Padre generoso que ofrece su esperanza a los que no tienen nada. Por eso es el Dios
de los pobres, porque ha hecho una opción preferencial por ellos. Los convirtió en hijos predilectos. Dios conoce sus penas, los toma en sus ma-

facebook.com/EsglesiaBarcelona
@esglesiabcn
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Activitats del
senyor cardenal
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dar a fer-ho possible.
Aquest llibre inaugura la nova col·lecció
Oikos, publicada conjuntament per Editorial Claret i Justícia i
Pau, que proposa una
reflexió sobre l’economia actual i el seu impacte en la societat, a partir del magisteri i la doctrina
social de l’Església i el testimoniatge de persones rellevants connectades amb
la realitat quotidiana.

nos y les devuelve el valor, la fuerza y la dignidad.
¡Qué bueno y necesario es reconocer nuestras
pobrezas y fragilidades!
Quizás, si recordáramos que los pobres están
hechos a imagen y semejanza de Dios no sufrirían nuestro desprecio ni el de la sociedad. Por
eso, Jesús los defiende y se pone a su lado. Y así
nos está ayudando a acercarnos a Dios a través
de los pobres.
Hace años, en muchos hogares se compartía
la comida de Navidad con un pobre. Poner un plato más en nuestras mesas navideñas podría ser
un entrañable regalo de Navidad que podríamos
hacer y hacernos, porque la inmensa satisfacción de ofrecer y recibir es mutua. Dar la mano y
acoger a los más necesitados es, sin duda, el regalo más valioso que podemos hacer y es también la puerta a la vida eterna (cf. Mt 25,31-46).
Queridos hermanos y hermanas, os deseo una
santa Navidad en familia. Este año la viviremos
en complejas circunstancias como consecuencia de la pandemia que nos azota. En medio del
dolor, celebremos la Navidad, revivamos el misterio de un Dios que se ha hecho uno de nosotros
para mostrarnos su ternura y su amor. La auténtica Navidad es y será siempre fuente de esperanza.
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