
comunitària: la lectio divina, propostes de cinema-fò-
rum, textos per reflexionar, etcètera. Us convido a exa-
minar com vivim en el dia a dia la relació amb els nos-
tres germans de comunitat, amb la nostra família o els 
nostres veïns. Us proposo que cada dia ens aturem 
un moment i ens demanem davant el Senyor: ¿Com 
he mirat avui els meus germans, les persones amb 
qui m’he trobat? Aprofitem per demanar al Senyor el 
do de la seva mirada, perquè puguem descobrir en els 
altres el do de Déu que hi habita. Us convido a fer 
vostra aquesta pregària que trobem a l’evangeli de 
Lluc: «Senyor, fes que hi vegi» (Lc 18,41). Així és, tant 
de bo puguem veure-hi amb la seva mirada.
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«Sortim!»
En aquests moments, inici del nou any litúrgic i del 
temps d’Advent, ja tenim engegat el nou curs pasto-
ral a les diferents comunitats de la nostra arxidiò ce-
si, a les parròquies, a les escoles, als moviments, etc. 

Continuem amb el lema del nou Pla Pastoral que 
encapçala aquest escrit «Sortim!» Respon més a una 
actitud de conversió que no pas a una acció concre-
ta. No es tracta només de fer accions de sortida al 
carrer, a la perifèria... Es tracta, sobretot, de sortir 
de l’autoreferencialitat que ens porta a mirar la rea-
litat només des del nostre punt de vista.

Agraeixo molt la il·lusió amb què heu acollit aques-
tes Orientacions i propostes. Hem creat un equip de 
seguiment perquè ens ajudi en l’aplicació del nou 
pla pastoral. Agraeixo la tasca que està fent aquest 
equip per animar-nos a sortir, a acollir, a fer nostre 
el conjunt d’aquest document. Per tal de fer possible 
tot això, l’equip de seguiment ens ha fet arribar algu-
nes dinàmiques o recursos i ho seguirà fent en el futur. 
Aviat ens faran arribar via whatsapp un vídeo de pro-
moció, per mostrar que, a Barcelona, tenim passió 
per l’Evangeli. Endavant... Fem nostre el Pla Pastoral!

Els propers quatre anys, treballarem cada un dels 
eixos que proposa aquest document. Aquest curs 
ens agradaria treballar l’eix de la fraternitat, ara que 
hem estrenat un nou organigrama per a la nostra arxi-
diòcesi: nous vicaris episcopals, noves delegacions i 
secretariats, amb nous responsables. A la pràctica, 
caldrà viure la comunió i la fraternitat. Davant la pola-
rització social i política que va creixent a Occident, el 
millor antídot és la fraternitat. Per això, penso que 
aquesta és una gran oportunitat de conversió. 

El proper curs 2019-20, treballarem l’eix dels joves, 
ja que possiblement disposarem de les indica cions 
que ens proposarà el Sant Pare, després d’haver re-
but les conclusions del recent Sínode de Bisbes so-

bre els joves. En el curs 2020-21 treballarem l’eix 
dels pobres i en el 2021-22 el discerniment, com a 
gran eina per viure en cristià. Tot plegat sense deixar 
de tenir molt present l’eix central del nostre Pla Pas-
toral: la trobada amb Jesucrist. Aquesta és la clau 
per a la nova evangelització: deixebles del Crist, 
inundats pel seu amor, que tenen el coratge de viure 
la vida en missió. Tant de bo arribem a ser deixebles 
missioners del Senyor. 

Tornant a aquest nou any litúrgic que avui iniciem, 
i amb l’objectiu de treballar l’eix de la fraternitat, l’e-
quip de seguiment ens farà arribar algunes propos-
tes perquè el puguem treballar de manera personal i 

ACTUALITAT

Divendres 23 de novembre, la façana del Naixe-
ment de la Sagrada Família es va il·luminar de 
vermell per sensibilitzar la societat sobre el dret 
a la llibertat religiosa. 
  Fins a la mitjanit es va poder veure aquesta 
imatge que recull la foto, recordant la persecució 
que pateixen arreu del món persones de diverses 
confessions a causa de les seves convic cions 

religioses. L’esdeveniment va tenir lloc dins 
de la presentació del nou »Informe sobre la Lli-
bertat Religiosa i el Món 2018», editat per la 
fundació pontifícia Ajuda a l’Església Necessita-
da, acte que presidí el cardenal Omella. Aquest 
informe també es va presentar a ciutats com 
Roma, París, Santiago de Xile, Lisboa o Nova 
York.

La Sagrada Família, en suport 
dels cristians perseguits
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ENTREVISTA Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

MARGARITA BOFARULL

Des del mes de setembre, la religiosa 
Margarita Bofarull, rscj, és la nova dele-
gada diocesana de Pastoral de Fe i Cul-
tura. Metgessa, professora de moral a 
la FTC, presidenta de l’Institut Borja de 
Bioètica i membre de la Pontifícia Aca-
dèmia per a la Vida, aquesta nova res-
ponsabilitat suposa per a ella «un servei 
de treball en equip en comunió eclesial, 
procurant aportar també des de la me-
va condició de dona i de religiosa».

Per què era necessària aquesta nova 
Delegació?
La fe i la cultura s’interrelacionen i es 
promouen mútuament: la fe sovint s’ex-
pressa augmentant el patrimoni cultu-
ral —arquitectura, poesia, pintura, mú-
sica...—; i la cultura, en molts casos, 
ajuda a aprofundir en la fe, ens interro-
ga, desvetlla sentiments, vivències i creen-
ces, ens connecta interiorment i humana.

Quins objectius es proposa?
Ajudar a concretar el Pla pastoral dioce-
sà «Sortim», en aquests àmbits de la pas-
toral de la fe i la cultura. Imagino una 
delegació oberta, propiciant el diàleg i 
la participació, al servei també dels qui 
tenen menys recursos materials, en co-
munió, amatent, contemplativa i actuant; 
procurant sempre la trobada i l’anunci 
de Jesucrist. Cal potenciar també la di-
mensió pastoral de tot el nostre patri-
moni cultural.

Com serà el diàleg amb el món univer-
sitari, amb turisme i pelegrinatges, pa-
trimoni cultural...
Tots aquests secretariats formen part 
de la Delegació. Això vol dir treball en co-
mú, noves iniciatives, acolliment, cami -
nar amb els joves universitaris, millors 
possibilitats pastorals... Tenim l’oportu-
nitat d’oferir el patrimoni cultural per tal 
que els turistes puguin esdevenir pele-
grins. Cal posar-lo a l’abast de tothom. 
Hem d’anar discernint els signes dels 
temps i procurar respondre-hi. Tot això, 
des de la fraternitat viscuda entre nos-
altres eclesialment i també en el diàleg 
interreligiós.

Òscar Bardají i Martín

La pastoral de 
Fe i Cultura

Intencions del Sant Pare 
per al mes de desembre

Perquè les persones dedicades 
al servei de la transmissió de la 
fe trobin un llenguatge adaptat al 
present en diàleg amb la cultura.

3.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Is 2,1-5 / Sl 121 / Mt 8,5-11]. Sant 
Francesc Xavier (1506-1552), 
prev. jesuïta navarrès, apòstol 
de l’Índia, patró de les missions 
i dels turistes. Sant Cassià, mr.; 
sant Sofonies, profeta (s. VII aC); 
santa Magina, mr. 

4. � Dimarts [Is 11,1-10 / Sl 71 / 
Lc 10,21-24]. Sant Joan Damas-
cè (s. VII-VIII), prev. 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 mi-
ners, invocada contra els llamps; 
sant Bernat, bisbe de Parma, car-
denal; santa Ada, vg.; beat Fran-
cesc Gàlvez, prev. franciscà i mr. 
al Japó, nat a Utiel. 

5. � Dimecres [Is 25,6-10a / Sl 
22 / Mt 15,29-37]. Sant Dalmau 
o Dalmai (Dalmacio), bisbe; sant 
Sabas (s. VI), abat fundador de la 
Gran Laura, prop de Jerusalem; 
sant Guerau de Braga, bisbe; san-
ta Crispina, vg. 

6. � Dijous [Is 26,1-6 / Sl 117 / Mt 
7,21.24-27]. Sant Nicolau (s. IV), 
bisbe de Mira (Lícia), venerat a Ba-
ri (s. X). Sant Pere Pasqual, bisbe 
de Jaén i màrtir (mercedari); sant 
Fortià, innocent mr. venerat a To-
relló; santa Asel·la, vg.; santa Car-
me Sallés (Vic, 1848 - Madrid, 
1911), fund. Concepcionistes mis-
sioneres de l’Ensenyament (RCM).

7.  Divendres [Is 29,17-24 / Sl 
26 / Mt 9,27-31]. Sant Ambròs o 
Ambrosi (†397), bisbe de Milà i 
doctor de l’Església. Sant Eutiquià, 
papa (275-283) i mr.; santa Fara, 
abadessa. 

8.  † Dissabte [Gn 3,9-15.20 / 
Sl 97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-
38]. Immaculada Concepció de la 
Verge Maria, anomenada també 
la Puríssima. Sant Eucari, bisbe; 
sant Romaric, abat; santa Ester, 
reina bíblica (llibre del s. II aC). 

9. � † Diumenge vinent, II d’Ad-
vent (lit. hores: 2a setm.) [Ba 5,
1-9 / Sl 125 / Fl 1,4-6.8-11 / Lc 3,
1-6]. Sant Restitut, mr.; sant Pe-
re Fourier, prev., 
fund.; santa Leo-
càdia (Llogaia o Llo-
caia), vg. i mr.; san-
ta Valèria, vg. i mr.

Migdia d’un dia feiner. La capella del 
Santíssim és en silenci. Entra un noi 
d’uns vint-i-pocs anys, cerca el primer 
banc. Es treu l’anorac, que deixa amb 
la motxilla just al seu costat. S’ageno-
lla i es senya en el nom del Pare i del 
Fill i de l’Esperit Sant. Mira el sagrari 
—il·luminat amb una llàntia— amb un 
esguard serè que sembla demanar o 
explicitar complicitat. «Aquest és el pa 
que ha baixat del cel» (Jn 6,58). Enfon-
sa el cap en les mans. Al cap d’una 
estona s’asseu i obre el mòbil, llegeix 
un text en la pantalla, probablement 
de l’evangeli. Deixa el suport informà-
tic, torna a mirar el sagrari. En la pe-
nombra de l’ambient s’intueix un diàleg 
confiat amb el Senyor, en la seva pre-
sència silenciosa en el sagrari. És un 
bon costum visitar el Senyor, Jesucrist 
Eucaristia, present en el sagrari, enca-
ra que sigui una breu estona, per avan-
çar, així, en el coneixement intern del 
Senyor, per fer de la Paraula diàleg i 
acolliment personal perquè esdevingui 
testimoniatge evangèlic en la nostra vi-
da, amor i servei en les relacions amb el 
proïsme.

Sap amb qui camina
Visitar el Senyor en el sagrari per 

demanar el do de la pregària: «Que 
l’Esperit em faci pregar, que visqui una 
vida inserida en la pregària, abandonat 
i colgat en la teva misericòrdia i que em 
senti mogut a estimar per amor a Tu». 
Visitar el Senyor i, amb el temps, sen-
tir-se agafat per la pregària, rendit a la 
gràcia, disposat a acceptar el seu diví 
voler, sentint-me fill, fill estimat, sense 
pors, acollit en llibertat. No és el primer 
dia que el noi visita el Senyor. Té ben
après que el seguiment demana cons-
tància en la pregària, constància per tro-
bar el temps necessari i decisió i grà-
cia per comprometre’s amb la vida i 
les persones. Fer de la vivència perso-
nal testimoni evangèlic. «Compliré les 
meves prometences al Senyor, ho faré 
davant tot el seu poble» (Sl 116,14).

El noi roman més de mitja hora en 
la pregària. Es torna a agenollar mirant 
el sagrari. S’aixeca, es posa l’anorac, 
es penja la motxilla i abandona la ca-
pella, no sense deixar de mirar el sa-
grari com en un adéu i fins a la prope ra. 
Surt de l’església, mira el carrer amb 
confiança. Sap amb qui camina. 

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Montserrat Caballé, 
el Avemaría y el cielo
El sacerdote asturiano Mn. Án-
gel García, fundador de la ONG 
«Mensajeros de la Paz» —obra 
extendida en más de 55 nacio-
nes haciendo el bien a los más 
necesitados del mundo— y ami-
go de la familia Caballé, presidió 
la Eucaristía del entierro de Mont-
serrat y contó la anécdota que, a 
Clarós, el médico laringólogo de la 
difunta —quien acababa de leer 
una lectura bíblica—, un día, 
ella le había manifestado:

—«Dr. Clarós: Yo no sé si el 
buen Dios me acogerá en el cie-
lo.»

El médico le respondió:
—«¡Montserrat, sólo con las 

Avemarías que ha cantado por 
todo el mundo, seguro que irá al 
cielo!». 

San Agustín escribió: «Cantar 
es rezar dos veces». ¡Y cómo 

cantaba ella! San Bernardo de-
cía: «Si María os acoge, os con-
duce, llegaréis al cielo.»

Como acaba de escribir Tere-
sa Berganza, amiga y cantante 
de ópera, de su misma edad: «Su 
voz era un auténtico bálsamo.» 

Evidentemente: Ella, al can-
tar el Ave María de Schubert o 
de otro autor, transmitía: vida, 
amor, ternura filial, emoción, 
bálsamo, alivio para mentes 
y corazones sufrientes; hacía 
derramar «unas furtivas lágri-
mas» a los necesitados de ayu-
da espiritual.

¡Feliz ella: proclamó de mane-
ra sublime el Evangelio de Lu-
cas!

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

J. M. Alimbau Argila 
Pbro., lic. en Teol., 

Medalla de Plata del Inst. de 
Teol. Espiritual de BCN
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Lectura del llibre de Jeremies (Jr 33,14-16)

«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que com-
pliré aquella promesa que tinc feta a la casa 
d’Israel i a la de Judà. Aquells dies, aquells 
temps, faré néixer a David un plançó bo, que 
es comportarà en el país amb justícia i bondat. 
Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà 
confiada la ciutat de Jerusalem. I a ell l’anome-
naran: El-Senyor-és-el-nostre-bé.»

Salm responsorial (24)

R. A vós elevo la meva ànima, Senyor.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / feu 
que aprengui els vostres camins. / Encami neu-
me en la vostra veritat, instruïu-me, / perquè vós 
sou el Déu que em salveu. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon ca-
mí als pecadors. / Encamina els humils per sen-
des de justícia, / els ensenya el seu camí. R.

Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor fidel / per 
als qui guarden la seva aliança. / El Senyor es 
fa conèixer íntimament als seus fidels, / els re-
vela la seva aliança. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica 
(1Te 3,12–4,2)

Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar 
l’amor que us teniu els uns als altres i a tothom, 
tal com nosaltres també us estimem. Que ell 
refermi els vostres cors perquè siguin sants i 
nets de culpa davant Déu, el nostre Pare, el 
dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els 
seus sants. Amén.
  I ara, germans, volem fer-vos una exhortació 
i un prec en Jesús, el Senyor. Vosaltres vau re-
bre el nostre ensenyament sobre la manera de 
comportar-vos i d’agradar a Déu; ja ho feu, però 
us demano que avanceu encara més. Ja sabeu 
els preceptes que us vam donar de part de Je-
sús, el Senyor.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 21,25-28.34-36)

En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi 
haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. 
A la terra, les nacions viuran amb l’ai al cor, es-
verades pels bramuls de la mar embravida. La 
gent perdrà l’alè de por, pensant en els desas-
tres que sobrevindran arreu del món, perquè fins 
l’estelada del cel trontollarà. Llavors veuran venir 
el Fill de l’home sobre un núvol, amb poder i amb 
una gran majestat. Quan tot això comenci a 
succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat 
sereu alliberats.
  Estigueu atents sobre vosaltres: Que l’excés 
de menjar i beure o la preocupació dels negocis 
no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre 
aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur, com 
un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la terra. 
Estigueu alerta pregant en tota ocasió i dema-
nant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha 
de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el 
Fill de l’home.»

Lectura del libro de Jeremías (Jer 33,14-16)

«Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cum-
pliré la promesa que hice a la casa de Israel 
y a la casa de Judá. En aquellos días y en aque-
lla hora, suscitaré a David un vástago legítimo 
que hará justicia y derecho en la tierra. En aque-
llos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán 
tranquilos, y la llamaran así: “Señor-nuestra-jus-
ticia”».

Salmo responsorial (24)

R. A ti, Señor, levanto mi alma.

Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme en 
tus sendas: / haz que camine con lealtad; / en-
séñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el ca-
mino a los pecadores; / hace caminar a los hu-
mildes con rectitud, / enseña su camino a los 
humildes. R.

Las sendas del Señor son misericordia y leal-
tad / para los que guardan su alianza y sus 
mandatos. / El Señor se confía a los que lo te-
men, / y les da a conocer su alianza. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses 
(1Tes 3,12–4,2)

Hermanos: 
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que noso-
tros os amamos a vosotros; y que afiance así 
vuestros corazones, de modo que os presen-
téis ante Dios, nuestro Padre, santos e irrepro-
chables en la venida de nuestro Señor Jesús 
con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, 
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: 
Ya habéis aprendido de nosotros cómo compor-
tarse para agradar a Dios; pues comportaos así 
y seguid adelante. Pues ya conocéis las instruc-
ciones que os dimos, en nombre del Señor Je -
sús.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 21,25-28.34-36)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 
y en la tierra angustia de las gentes, perplejas 
por el estruendo del mar y el oleaje, desfalle-
ciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues 
las potencias del cielo serán sacudidas. Enton-
ces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y gloria.
  Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se em-
boten vuestros corazones con juergas, borra-
cheras y las inquietudes de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá co-
mo un lazo sobre todos los habitantes de la tie-
rra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pi-
diendo que podáis escapar de todo lo que está 
por suceder y manteneos en pie ante el Hijo 
del hombre».

DIUMENGE�I �D’ADVENT COMENTARI

Comença un nou any litúrgic amb el que això sig-
nifica: revivim el Misteri de la nostra redempció i 
tornem a fer experiència espiritual de ser deixe-
bles del Senyor, acompanyats i guiats de la mà 
dels quatre evangelistes. La gràcia de Déu ens 
visita renovadament cada vegada que, en la co-
munió misteriosa i alhora real de tota l’Església 
universal, coincidim en un mateix tema de pre-
gària, de fe i de reflexió. I el temps d’Advent és 
l’oportunitat que el Senyor ens ofereix per a re-
viure aquest Misteri tan gran. 

Enguany el cicle de lectures bíbliques ens pro-
posa la lectura continuada de l’evangelista Lluc. 
El seu evangeli ens parla dels eixos fonamentals 
de la predicació de Jesús de Natzaret, el Fill de 
Déu i Fill de Maria, descendent de la casa de 
David: la salvació de Déu que es fa realitat en 
l’aquí i en l’ara de les nostres vides. Una salva-
ció que brolla de la seva misericòrdia perquè Ell 
és misericordiós.

A l’Advent, doncs, com podem viure la miseri-
còrdia i la salvació de Déu? L’evangeli ens res-
pon a aquest interrogant, i la resposta és l’es-
perança. Crist gloriós ha de venir a dur a pleni-
tud tot allò que falta en aquest món. En la seva 
primera vinguda va redimir-nos, alliberar-nos de 
les cadenes del nostre pecat; en la segona, en 
canvi, coronarà tot allò que va iniciar en la seva 
Pasqua personal. L’esperança, força espiritual 
que dona ànim i consol sobrenaturals al nostre 
esperit, ens convida a dur un estil de vida sobri: 
per una banda, evitant excessos materials que 
només fan que ens recordem de nosaltres ma-
teixos; i, per l’altra, duent una vida de pregària 
i d’atenció molt més intensa envers el proïsme. 
Quan preguem, Déu és el centre de la nostra vi-
da i, quan estimem proactivament, són els altres 
el centre del nostre amor autèntic.

Revivim 
el Misteri
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

Activitats del 
cardenal Omella
Dilluns 3 (10.30 h). Trobada amb els 
capellans joves a Tiana.

Dimecres 5 (12 h). Visitarà el Campus 
Nord de l’IESE. A les 13.30 h, celebra-
rà l’eucaristia a l’oratori del centre.

Agenda
Ofici de segones Vespres amb l’estre na 
del Dixit Dominus, d’Albert Guino vart, 
amb el Cor de cambra Francesc Valls. 
Diumenge 2 des. (20 h), a la Catedral.

Solemnitat de la Puríssima Concepció, 
a la basílica amb aquesta advocació 
(c/ Aragó, 299). Dissabte 8 des. (11 h), 
eucaristia solemne presidida per Mn. 
Ramon Corts i predicada per Mn. Felip-
Juli Rodríguez. A les 19 h, vespres so-
lemnes. Orgue: Lorién Santana.

Concert de Nadal a Santa Maria del Pi. 
Diumenge 16 des. (19 h), els Cors Joves 
de l’Orfeó Badaloní i l’Orquestra Bae-
tul o interpretaran Mass of the children 
(missa dels nens), de John Rutter. Orga -
nitzat per Ràdio Estel, Catalunya Cris-
tiana i el Club+amics, l’Orfeó Badaloní 
i la Basílica de Santa Maria del Pi. Apor-
tació: 10 E. Info i venda d’entrades: t. 934 
092 770 (10-15 h); a/e: jduatis@cata-
lunyacristiana.cat

Trobada europea de Taizé a Madrid. Del 
28 des. a l’1 de gen. Hi participaran un 
bon grup de joves de l’arxidiòcesi de Bar-
celona i de tot Catalunya, acompanyats 
pel cardenal Omella i els bisbes auxi-
liars. Informació i inscrip cions a la De-
legació de Joventut, abans del 10 de 
desembre: t. 656 421 521, djoventut@
arqbcn.org, www.delejovebcn.org 

Cinc anys de la Missa Major Interna-
cional a Santa Maria del Mar. Aquest 
Advent se’n celebren cinc anys. Tots els 
diumenges i festius, a les 12 h, Eucaris-
tia amb monicions en sis llengües, lec-
tures en tres llengües, música i cants 
internacionals.

Festivitat del beat Ramon Llull. Dime-
cres 5 des. (12-13.30 h), al Seminari 
Conciliar (c/ Diputació, 231), acte aca-
dèmic amb motiu de la festivitat del 
beat Ramon Llull, patró de la Universi-
tat. Presidirà l’acte el rector de la URL, 
Dr. Josep M. Garrell, i hi intervindran el 
Dr. Jaume Aymar, degà de la Facultat 
de Filosofia de la URL; el Dr. Óscar de 
la Cruz, professor agregat de la UAB; el 
Dr. Armando J. Pego, catedràtic de la Fa-
cultat de Filosofia de la URL i director de 
la revista Comprendre. Hi haurà un Inter-
ludi musical a càrrec del grup Hairun. 

Església de Sant Gaietà-P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - E. Granados, 
6). Concerts benèfics: Diumenge 2 des. 
(18 h), concert espiritual de Nadal, amb 
Sílvia Sabater, soprano, i Xavier Cuevas, 
piano i orgue. Diumenge 9 des. (18 h), 

concert de nadales amb orgue, piano 
i trompeta, amb B-Pipes duo. 

Renovació Carismàtica Catòlica (RCC-
CAT). Diumenge 2 des. (9.30-18 h), 
recés d’Advent «Redreceu-vos i alceu 
el cap, que el vostre alliberament s’a-
costa» (Lc 21,28), amb Mn. Lluís Petit. 
Al Col·legi Major Penyafort-Montserrat 
(av. Diagonal, 639-641). Informació: 
t. 696 963 816.

Misa en el 82 aniversario del marti-
rio de Mons. Manuel Irurita, obispo de 
Barcelona (1930-1936). Lunes 3 dic. 
(12 h), en la capilla del Cristo de Lepan-
to de la catedral. Organizada por la aso-
ciación Hispania Martyr Siglo XX.

Pelegrinatge a Fàtima. Dies 7, 8 i 9 des., 
organitzat per l’Adoració Eucarística de 
la Sagrada Família. Informació i ins crip-
cions: t. 663 127 696 / 664 720 639.

Inauguración de la nueva capilla de ado-
ración perpetua al Santísimo Sacramen-
to (ptge. Camps Elisis, 8). Día 8 dic. 
(18 h), eucaristía presidida por Mons. 
Antoni Vadell.

Nadal a les teves mans! Vine amb la 
família a fer els tallers de Nadal al claus-
tre de la Catedral i al Museu Diocesà 
de Barcelona (Pla de la Seu, 7). Podràs 
fer un petit pessebre dins d’una nou,  
dins del jardí del Claustre de la Catedral 
o fins i tot dins del teu cor! Dies 6, 7 i 
8 des. (10.30-13.45 h). Amb la col·la-
boració dels secretariats diocesans de 

Pastoral Familiar, Catequesi, Llibre ria 
Laie i Gràfiques Molero. Informació 
i reserves: t. 933 152 213 / 647 14 
52 38.  

In memoriam
Mn. Josep Serrano Vidal. 
Morí a la Residència Sa-
cerdotal el 22 de novem-
bre. La missa exequial es 
va celebrar el dia 24 i fou 
presidida per Mons. Ser-

gi Gordo. Mn. Serrano va néixer a Vilano-
va i la Geltrú i era delineant. Ja gran, va 
entrar al Seminari i completà els es-
tu dis a Roma. A la diòcesi es va dedi-
car sobretot a la vida parroquial al Gui-
nardó i al Poblenou. Durant uns 15 anys 
va treballar a la diòcesi de Copiapó 
(Xile) amb «Agermana-
ment». De retorn a la diò -
cesi va ser rector de la par-
ròquia de Sant Ignasi de 
Loiola.

En estos momentos, inicio del nuevo 
año litúrgico y del tiempo de Adviento, 
ya hemos puesto en marcha el nuevo 
curso pastoral en las diferentes co-
munidades de nuestra archidiócesis: 
en las parroquias, en las escuelas, mo-
vimientos, etc.

Continuamos con el lema del nuevo 
Plan Pastoral que encabeza este es-
crito: «¡Salgamos!» Responde más a 
una actitud de conversión que a una 
acción concreta. No se trata sólo de ha-
cer acciones de salida a la calle, a la 
periferia... Se trata, sobre todo, de sa-
lir de la autorreferencialidad que nos 
lleva a mirar la realidad sólo desde 
nuestro punto de vista.

Agradezco mucho la ilusión con que 
se han acogido estas Orientaciones 
y propuestas. Hemos creado un equi-
po de seguimiento para que nos ayude 
en la aplicación del nuevo Plan Pas-

toral. Agradezco la labor que está ha-
ciendo este equipo para animar a 
salir, a acoger, a hacer nuestro el con-
junto de este documento. Para hacer 
posible todo esto, el equipo de segui-
miento nos ha hecho llegar algunas 
dinámicas o recursos y lo seguirá ha-
ciendo en el futuro. Pronto nos harán 
llegar vía whatsapp un vídeo de pro-
moción para mostrar que, en Barcelo-
na, tenemos pasión por el Evangelio. 
Adelante... ¡Hagamos nuestro el Plan 
Pastoral!

Los próximos cuatro años trabaja-
remos cada uno de los ejes que pro-
pone este documento. Este curso nos 
gustaría trabajar el eje de la fraterni-
dad, ahora que hemos estrenado un 
nuevo organigrama para nuestra ar-
chidiócesis: nuevos vicarios episco-
pales, nuevas delegaciones y secre-
tariados, con nuevos responsables. 

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

«¡Salgamos!» Volviendo a este nuevo año litúrgi-
co que hoy iniciamos, y con el objeti-
vo de trabajar el eje de la fraternidad, 
el equipo de seguimiento nos hará lle-
gar algunas propuestas para que po-
damos trabajar de manera personal y 
comunitaria: la lectio divina, propues-
tas de cinefórum, textos para refle-
xionar, etc. Os invito a examinar có-
mo vivimos en el día a día la relación 
con nuestros hermanos de comuni-
dad, con nuestra familia o nuestros 
vecinos. Os propongo que cada día 
nos detengamos un momento y pida-
mos al Señor: ¿Cómo he mirado hoy 
a mis hermanos, a las personas con 
que me he encontrado? Aproveche-
mos para pedir al Señor el don de su 
mirada, para que podamos descubrir 
en los demás el don de Dios que ha-
bita en ellos. Os invito a hacer vues-
tra esta oración que encontramos en 
el evangelio de Lucas: «Señor, haz que
recobre la vista». Así es, ojalá poda-
mos ver con su mirada. ¡Buen inicio de 
Adviento!

En la práctica, tendremos que vivir la 
comunión y la fraternidad. Ante la po-
larización social y política que va cre-
ciendo en Occidente, el mejor antí do-
to es la fraternidad. Por ello, pienso que 
esta es una gran oportunidad de con-
versión.

El próximo curso 2019-20, trabaja-
remos el eje de los jóvenes, ya que 
posiblemente dispondremos de las 
indicaciones que nos propondrá el 
Papa, tras haber recibido las conclu-
siones del reciente Sínodo de Obispos 
sobre los jóvenes. En el curso 2020-21 
trabajaremos el eje de los pobres y 
en el 2021-22 el discernimiento, como 
gran herramienta para vivir en cristia-
no. Todo ello sin dejar de tener muy 
presente el eje central de nuestro 
Plan Pastoral: el encuentro con Jesu-
cristo. Esta es la clave para la nueva 
evangelización: discípulos de Cristo, 
inundados por su amor, que tienen el 
coraje de vivir la vida en misión. Ojalá 
lleguemos a ser discípulos misione-
ros del Señor.


