
social. No, així no es construeix la civilització.» (Dis-
curs del Sant Pare en la seva visita pastoral a Cese-
na, 1 d’octubre de 2017).

Preguem pels nostres polítics i governants a fi que 
siguin coherents amb la seva voluntat de servir a 
tothom, especialment als més vulnerables i neces-
sitats.

full DOMINICAL
9 de desembre de 2018
esglesiabarcelona.cat
Aportació voluntària: 0,30 Ð

N.49
ANY LXXX

CARTA�DOMINICAL�  † CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

El veritable 
políticament correcte
Europa i, en particular el nostre país, està passant 
moments de crisi política i social que són, en part, 
conseqüència de la severa crisi financera i econò-
mica global que va començar l’any 2007. Davant 
d’aquesta situació, hem volgut trobar un culpable 
extern a nosaltres i, a poc a poc, ens hem tancat en 
nosaltres mateixos. No podem perdre l’esperança. 
Tota crisi, un cop descoberta i acceptada, és una 
gran oportunitat de posar-nos tots d’acord en allò 
que és veritablement fonamental. 

És el moment de recuperar el sentit més autèntic 
de la política. El Concili Vaticà II ens recorda que la 
política és un instrument decisiu al servei de la per-
sona, de la comunitat i de la convivència social, que 
cerca sempre el bé comú dels ciutadans (cf. GS 74). 

Jacques Maritain (un dels redactors de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans) ens recorda que 
la política no és la reunió dels iguals, sinó la convi-
vència i la comprensió entre persones diferents. Ell 
desenvolupa una teoria de la cooperació per mos-
trar com les persones de diferents posicions intel-
lectuals poden assolir objectius comuns. 

La diferència no ha de ser font de discòrdia, sinó 
d’enriquiment mutu i cooperació. El que ens uneix 
és molt més del que ens separa. Cal, per tant, recu-
perar el gran valor de la fraternitat. En aquest sen-
tit, Chiara Lubich, la fundadora del moviment dels 
Focolars, deia: «Després de la Revolució Francesa, 

i fins als nostres dies, la llibertat i la igualtat s’han 
anat desenvolupant com a veritables categories polí-
tiques, cosa que no va passar [...] amb la fraternitat. 
Només les tres juntes podrien donar com a resultat 
una política que respongués als problemes d’avui».

La democràcia és el millor dels sistemes possi-
bles, sempre que els nostres representants polítics 
cerquin per damunt de tot el bé comú. El problema 
sorgeix quan, en lloc de ser un instrument al ser-
vei de la societat, es transforma en una platafor-
ma per accedir al poder, enriquir-se i poder dominar. 

Els populismes cerquen trencar aquest statu quo 
i fomenten un clima de polarització i confrontació, 
que es podria interpretar com una mena de revolu-
ció encoberta. El millor antídot és tornar a la políti-
ca de veritat, la que cerca, per damunt de tot, el bé 
dels ciutadans. Cal resoldre els problemes evitant 
la via de l’enfrontament i sense cedir a la tempta-
ció de solucions màgiques a problemes complexos.

Finalment, us convido a meditar unes paraules del 
papa Francesc: «La vareta màgica no funciona en 
política. Un realisme saludable sap que fins i tot la 
millor classe dirigent no pot resoldre tots els proble-
mes en un instant. [...] [Evitem] les crítiques [que] no 
són constructives. Si el polític s’equivoca, digues-li-
ho, hi ha tantes formes de dir-li-ho: [...] però digues-
li- ho constructivament. I no miris des de la balconada 
esperant que fracassi. El seu fracàs és el nostre fracàs 

El filòsof francès Jacques Maritain, un dels autors de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans

ACTUALITAT

El passat 30 de novembre, el cardenal 
Joan Josep Omella va visitar el pessebre 
monumental que des del 25 de novem-
bre es pot visitar al Museu Marès, on fou 
rebut pel president de l’Associació de Pes-
sebristes, Josep Porta. 
  Per segon any consecutiu, aquesta ini-
ciativa de l’Associació de Pessebristes 
de Barcelona s’afegeix a l’oferta de naixe-
ments instal·lats en alguns llocs del cen-

tre de la ciutat. Aquesta associació tam-
bé col·labora amb l’exposició de diora-
mes i miniatures de pessebres que es 
poden visitar al Museu Diocesà, situat a 
la Pia Almoina. A més, el primer diumen-
ge d’Advent s’ha inaugurat el tradicional 
pessebre del claustre de la Catedral. 
Aquest naixement serà beneït pel carde-
nal Joan Josep Omella abans de celebrar 
la missa del dia de Nadal.

Pessebres al cor 
de Barcelona
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ENTREVISTA

LLUC TORCAL

Fra Lluc Torcal és monjo de Poblet i, des 
de fa tres anys, procurador general de 
l’orde del Cister, una responsabilitat 
que li dona «una gran riquesa veient al-
tres formes de vida monàstica». Fra Lluc 
va pronunciar la lliçó inaugural de la Fun-
dació Joan Maragall, amb el títol: «Conver-
sió ecològica integral: una resposta creient 
al greu problema del canvi climàtic.»

La conversió ecològica integral és l’ú-
nica resposta?
No és que sigui l’única; és que essent una 
conversió integral dona resposta a molts 
dels problemes que genera el canvi cli-
màtic. És la recepta que integra totes 
les solucions possibles, perquè reque-
reix una presa de consciència del que es-
tem fent, del que està passant; i que ens 
fa pensar com podem ajudar a contri-
buir a pal·liar els efectes d’aquest canvi.

Com valora la situació del monaquis-
me cistercenc al món?
A Europa, la vida monàstica s’està ex-
tingint en la major part dels monestirs 
—en quedarien uns deu o dotze—. A 
l’Àsia, en canvi, està augmentant força; 
a l’Àfrica, els monestirs que tenim tam-
bé funcionen bé. A Amèrica del Sud, la si-
tuació comença a ser complicada; mentre 
que als Estats Units tenim dos mones-
tirs força vius. Per tant, en general hi ha 
esperança per la vida monàstica, tot i 
que deslocalitzada del continent europeu.

Com es viu aquest nou monaquisme, 
des d’Europa?
És un signe d’esperança que a l’Àfrica o 
a l’Àsia hi hagi monestirs amb 150-180 
monjos i monges; però sempre requerei-
xen una formació especial, perquè hi ha 
elements de la cultura pròpia que in-
fluencien en la vida monàstica. Hi ha co-
ses més de fons, com la concepció de 
Déu o la de la mateixa vida comunitària, 
que mereixen un esforç suplementari. 
La Regla de Sant Benet no es pot desca-
feïnar en allò que són els seus principis 
i valors, especialment la pregària, el tre-
ball i la vida comunitària.

Òscar Bardají i Martín

Fidelitat 
a la Regla

10. � Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Is 35,1-10 / Sl 84 / Lc 5,17-26]. 
Santa Eulàlia (o Eulària) de Mè-
rida, vg. i mr. (s. III). Mare de Déu 
de Loreto (1294), patrona de l’a -
viació. Santa Júlia, vg. i mr.; sant 
Melquíades, papa (africà, 311-
314) i mr.; sant Gregori III, papa 
(siríac, 731-741); sant Trobat, 
mr.; beat Jeroni de Sant’Angelo 
in Vado, prev. mínim. 

11. � Dimarts [Is 40,1-11 / Sl 
95 / Mt 18,12-14]. Sant Damas I, 
papa (hispànic, 366-384), vene-
rat a Argelaguer. Sant Pau de Nar-
bona, bisbe; sant Sabí, bisbe; 
sant Daniel Estilita, monjo siríac; 
santa Ida, vg.; santa Maria Mera-
velles de Jesús, vg.

12. � Dimecres [Is 40,25-31 / 
Sl 102 / Mt 11,28-30]. Santa 
Joana Francesca de Chantal (1572-
1641), rel. viuda, fund. saleses a 
Annecy (1610). Mare de Déu de 
Guadalupe (Mèxic). Sant Sinesi, 
mr.; beat Jaume de Viterbo, bis-
be (agustinià); beat Joan Marino-
nio, prev. teatí. 

13. � Dijous [Is 41,13-20 / Sl 
144 / Mt 11,11-15]. Santa Llúcia 
(s. III-IV), vg. i mr. a Siracusa (Si-
cília). Santa Otília, vg. benedicti-
na (s. VIII); sant Aubert, bisbe.

14.  Divendres [Is 48,17-19 / 
Sl 1 / Mt 11,16-19]. Sant Joan de 
la Creu (†1591), prev. carmelità 
(reformador de l’orde) i doctor de 
l’Església. Sants Just i Abundi, 
mrs. a Baeza; sant Diòscor, noi 
mr.; sant Nicasi, bisbe i mr. 

15. � Dissabte [Sir 48,1-4.9-11 / 
Sl 79 / Mt 17,10-13]. Sant Vale-
rià, bisbe; sant Urber, prev. a Os-
ca; santa Cristiana (Nina), esclava 
mr.; santa Sílvia, vg.; beat Bo na-
ventura de Pistoia, prev. servita.

16. � † Diumenge vinent, III d’Ad-
vent (lit. hores: 3a setm.) [So 
3,14-18a / Sl: Is 12,2.3-4bcd.
5-6 / Fl 4,4-7 / Lc 3,10-18]. Sant 
Josep Manyanet (1833-1901), 
prev. d’Urgell, nat a Tremp, fund. 
Fills i Filles de la Sagrada Família 
(SF, 1870). Sants Ananies, Aza-
ries i Misael, joves companys 
de Daniel; santa Albina, vg. i mr.; 
santa Adelaida (o 
Alícia) de Borgonya 
(s. X); beata Maria 
dels Àngels, vg. car-
melitana. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Meditación de Adviento: 
testigos humildes 
y decididos

En este tiempo de Adviento, apuntan 
alegres cánticos que dicen: «El Señor 
ha estado grande con nosotros y esta-
mos alegres». Él nos ha salvado. Flore-
cen las semillas de bien que Él ha pues-
to en nuestras vidas. Seamos testigos 
humildes y gozosos. Decididos, procla-
memos nuestra esperanza. 

Conscientes de la realidad de los su-
frimientos que existen a nuestro alrede-
dor, pero conscientes también de la pe-
queñez que se encuentra en nosotros 
mismos, seamos testigos humildes. 
Con la humildad que describía el Papa 
en una de sus homilías matutinas en la 
capilla de Santa Marta. Esta santa fue 
humilde en la vida cotidiana y tuvo el ho-
nor de servir al Señor. Según dijo Francis-
co, ser humilde «significa ser peque ño, 
como el brote pequeño que crece cada 

día; pequeño porque tiene necesidad 
del Espíritu Santo para poder ir adelante 
hacia la plenitud en la propia vida». Una 
humildad que «es capaz, con la gracia 
del Señor, de aceptar las humillaciones». 

Seamos testigos decididos y valien-
tes, sin temor al qué dirán, con el deseo 
de cantar las alabanzas del Señor que, 
humilde y obediente, nos ha salvado. 
Seamos testigos que proclaman a los 
hermanos la alegría, la esperanza; tes-
tigos de la misericordia y de la ternura 
del Señor. 

Junto a María, la Virgen Madre que 
espera la llegada de su Hijo, sintámo-
nos sus hijitos. Ella sabe cómo ayudar-
nos a aplanar los caminos, a caminar 
decididos hacia el Señor, a ser testigos 
creíbles, humildes y decididos, para el 
bien de nuestros hermanos.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

Han superat de poc els cinquanta anys. 
En fa dotze que, cada any, un cap de set-
mana llarg, començat el divendres, es 
troben per fer una aturada en el seu dia 
a dia, deixant enrere la família, els ne-
guits pel creixement dels fills, les ocu-
pacions i preocupacions laborals, les 
inquietuds del moment social i polític. 
«Feliç l’home que venera el Senyor i es-
tima de cor els seus preceptes» (Sl 
112,1). Es lliuren a la meditació, la con-
templació i la pregària. Aquest any ho 
han fet entorn del seguiment de Jesús, 
el ser deixebles. Aquestes són algunes 
de les seves reflexions:

«Perdó, Pare, perquè confio massa 
en les meves possibilitats i no tinc prou 
present la vostra misericòrdia. Perdó 
per tot el que m’allunya de Vós, pels mo-
ments en què em sento superior, millor 
que els altres; perdó per la falta de sen-
satesa, per les enveges, per no ser prou 
auster, per les crítiques gratuïtes... Grà-
cies per la vostra misericòrdia que m’em-
bolcalla i em fa sentir pecador perdo-
nat en les vostres mans. Per sempre!»

«Probablement, he fet del meu tre-
ball, del meu servei als altres, de les 
meves relacions amb les persones, 
més vida meva que del Senyor. Potser 
no he entès res o ben poc. Fes-me re-
córrer una vegada i altra el camí de la 

Una aturada en el camí
conversió. Que torni a Jesús! Que el se-
gueixi. Que visqui el lliurament a la seva 
voluntat. He de fer un pas més.»

«Jesús! La passió ha estat sempre un 
moment de difícil comprensió i encaix. 
La vida pública de Jesús m’ha captivat 
i m’ha mogut, malgrat els defalliments, 
incomprensions i traïcions en el meu 
seguiment i superació personal. La creu 
ha esdevingut un moment difícil en re-
cessos i pregàries. Fes que la compren-
gui acceptant la teva voluntat com a 
camí de plenitud. Donem més fe, més 
confiança, més llibertat. Amén!»

«Gràcies Pare pel do de Jesús! Ell 
ha fet que us coneguem, d’Ell hem 
après qui sou i com sou. Ens ha apro-
pat a la vostra misericòrdia i al vostre 
amor. Gràcies, Jesús, per donar-nos a 
conèixer el Pare, per endinsar-nos en 
el seu amor, per oferir-nos el seu per-
dó generós que guareix i sana. Pare! 
Que visqui en la certesa del vostre 
amor. Que sigui fidel en el seguiment 
de la vostra Paraula. Que em deixi por-
tar confiadament per l’alenada de l’Es-
perit. Dona’m esperança combativa.»

Arribà el diumenge a la tarda, mo-
ment de tornar al Natzaret personal, a 
la vida de cada dia. «Viu sense por de 
males noves, se sent ferm confiant en 
el Senyor» (Sl 112,7).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Advent és temps d’esperança i també és temps 
d’aprenentatge. Jesús va voler tenir un mestre 
humà, un precursor que disposés Israel per te-
nir una religió perfecta. La perfecció que dema-
nava Joan és la de l’amor. L’autèntic creient, per 
a Joan Baptista, és la persona que sap traduir la 
seva capacitat d’estimar en humilitat, en auto-
avaluació personal, en conversió.

Joan Baptista ens prepara per a la novetat de 
Jesucrist, que no rau a dir coses noves, sinó a 
viure la nostra religió amb una ona espiritual re-
novada, on la centralitat efectiva de les nostres 
vides l’ha tingui Déu. I Joan Baptista ens convi-
da a fer aquest itinerari vers Déu i Jesucrist, 
el seu Fill.

Gràcies a la humilitat, vivim la bondat de Déu 
i la limitació de la nostra condició de criatures 
mortals. Per a Déu, tot és possible; per a nos-
altres, en canvi, molt poca cosa és possible si 
no ve de la mà misericordiosa de Déu. La hu-
militat ens ajuda a reconèixer els valors dels al-
tres i a ser receptius als èxits i capacitats del 
proïsme. Ser deixeble de Crist significa, doncs, 
aprendre dels altres, dels seus èxits, de les se-
ves qualitats.

Gràcies a l’autoavaluació personal, podem re-
conèixer sincerament els nostres pecats i també 
les oportunitats que Déu provident ens ha pro-
porcionat i que no hem sabut aprofitar. Ser deixe-
ble de Crist significa aprendre, doncs, a descen-
trar-nos de nosaltres mateixos per donar cabuda 
volgudament a Algú més gran que no pas nosal-
tres. L’autoavaluació personal ens fa ser cons-
cients de quines concepcions i quines motiva-
cions ens han mogut a actuar, per orientar-les a 
Déu.

Gràcies a la conversió, retirem de la nostra vi-
da allò que sobra, per deixar espais i oportuni-
tats perquè els altres puguin influir en la nostra 
vida i la meva mentalitat en allò que tenen de 
positiu, espiritualment i humanament, i ser ca-
paç d’agrair-ho a Déu. Canviar de vida signifi ca, 
en definitiva, reconèixer Déu en tota cosa bo-
na i descentrar-nos del nostre propi interès. Sig-
nifica que la confessió de fe i el baptisme van 
acompanyats després d’un actuar coherent amb 
l’amor de Déu que se’ns revela en el Senyor 
que ha vingut en la història, ve en el proïsme i 
vindrà gloriós al final d’aquest món.

Lectura del llibre de Baruc (Ba 5,1-9)
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i enga-
lana’t per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te 
amb el mantell de la bondat de Déu, posa’t al front 
per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que sota 
el cel es vegi pertot ar reu la teva resplendor i tindràs 
per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà: Pos-
ses sió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, 
Jerusalem, guaita des del cim cap a l’orient i veu-
ràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus 
fills de llevant i de ponent; canten d’alegria recor-
dant l’obra de Déu. Quan van sortir de tu, camina-
ven escortats d’enemics, però ara Déu te’ls retor -
na portats gloriosament com en un tron reial. Déu 
ordena que s’abaixin els turons més alts i les munta -
nyes perpètues, que s’omplin les fondalades i s’ani-
velli la ter ra, perquè Israel camini segur sota la glòria 
de Déu. Fins els boscos i tots els arbres aromàtics 
faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu 
conduirà Israel, ple d’alegria, a la llum de la seva 
glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són 
propis.

Salm responsorial (125)
R.  És magnífic el que el Se nyor fa a favor nostre, amb 

quin goig ho celebrem!
Quan el Se nyor renovà la vida de Sió / ho crèiem 
un somni; / la nostra boca s’omplí d’alegria, / de 
crits i de rialles. R.
Els altres pobles es deien: «És magnífic / el que el 
Se nyor fa a favor d’ells». / És magnífic el que el Se -
nyor fa a favor nostre, / amb quin goig ho celebrem! R.
Renoveu la nostra vida, Se nyor, / com l’aigua reno-
va l’estepa del Nègueb. / Els qui sembraven amb 
llàgrimes als ulls, / criden de goig a la sega. R.
Sortien a sembrar tot plorant, / emportant-se la 
llavor; / i tornaran cantant d’alegria, / duent a coll 
les seves garbes. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Filips (Fl 1,4-6.8-11)
Germans, sempre que prego per vos altres, la me-
va oració és plena de goig pensant en tot el que 
heu contribuït a la causa de l’evangeli des del pri-
mer dia fins avui. 
  Estic segur d’una cosa: Déu, que ha començat 
en vos altres un bon treball, acabarà de dur-lo a ter-
me fins al dia de Jesucrist.
  Déu és testimoni de com us e nyoro, a tots vosal-
tres, per l’amor entra nyable que us té Jesucrist. I el 
que jo demano en la pregària és que el vostre amor 
s’enriqueixi més i més, fins a ves sar, ple de coneixe-
ment i de finor d’esperit, perquè sapigueu apreciar 
els valors autèntics i ar ribeu purs i sense entrebancs 
al dia de Crist, car regats d’aquells fruits de justí-
cia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança de 
Déu.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc 
(Lc 3,1-6)

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, men-
tre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, He-
rodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, 
ho era d’Iturea i de la regió de Traconítida i Lisànies 
ho era d’Abilena, durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, 
Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al 
de sert, i anà per tota la comarca del Jordà predi-
cant un baptisme de conversió per obtenir el perdó 
dels pecats.
  Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: 
«Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Se-
nyor, aplaneu-li el camí. S’alçaran les fondalades i 
s’abaixaran les munta nyes i els turons, la ser rala da 
es tornarà una plana, i el ter reny escabrós serà una 
vall, i tot hom veurà la salvació de Déu.»

Lectura del libro de Baruc (Bar 5,1-9)
Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que 
llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios 
te concede. Envuélvete ahora en el manto de la jus-
ticia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la 
gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplen-
dor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un 
nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria 
en la piedad». En pie, Jerusalén, sube a la altura, mi-
ra hacia oriente y contempla a tus hijos: el Santo los 
reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invo-
cando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conduci-
dos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, 
como llevados en carroza real.
  Dios ha mandado rebajarse a todos los montes 
elevados y a todas las colinas encumbradas; ha man-
dado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el 
suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guia-
do por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques 
y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel. 
Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su 
gloria, con su justicia y su misericordia.

Salmo responsorial (125)
R.  El Señor ha estado grande con nosotros, y esta-

mos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, / 
nos parecía soñar: / la boca se nos llenaba de ri-
sas, / la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: / «El Señor ha estado 
grande con ellos». / El Señor ha estado grande con 
nosotros, / y estamos alegres. R.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos / como los to-
rrentes del Negueb. / Los que sembraban con lá-
grimas / cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando, / llevando la semilla; / al volver, vuel-
ve cantando, / trayendo sus gavillas. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 1,4-6.8-11)
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago 
con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores 
míos en la obra del Evangelio, desde el primer día 
hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que el que ha 
inaugurado entre vosotros esta buena obra, la lleva-
rá adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que 
siento por vosotros está plenamente justificado: 
Os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión 
como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos 
compartís mi gracia. Testigo me es Dios del amor 
entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús. Y es-
ta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo 
más y más en penetración y en sensibilidad para apre-
ciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios 
e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por 
medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

  Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas (Lc 3,1-6)

En el año decimoquinto del imperio del emperador Ti-
berio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y 
Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrar-
ca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abile-
ne, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino 
la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto.
  Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del pro-
feta Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad 
el camino del Señor, allanad sus senderos; los va-
lles serán rellenados, los montes y colinas serán re-
bajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso se-
rá camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».

DIUMENGE�I I �D’ADVENT COMENTARI

Crida 
a la conversió
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

Activitats del 
cardenal Omella
Dimecres 12 (10 h). Presidirà la roda 
de premsa de Càritas Diocesana de Bar-
celona per presentar l'informe de Nadal 
sobre habitatge. Acte restringit a perio-
distes.

Dijous 13. Reunió de la Congregació per 
als Bisbes al Vaticà.

Dissabte 15 (10 h). Assistirà a l’ordena-
ció episcopal de José M. Gil Tama yo a 
la catedral d’Àvila.

Diumenge 16 (13 h). Participarà en el 
dinar de Nadal de l’Hospitalitat de la 
M. D. de Lourdes a l’Hotel Barceló-Sants.

Agenda
Presentació del 
llibre La belleza 
sencilla de Taizé, 
de Salvador García 
Arnillas. Dilluns 10 
des. (19 h), a la 
Llibreria Claret 
(c/ Llúria, 5). Hi par-
ticiparan Xavier 
Melloni, SJ, Gmà. 
Pere de Taizé i Ca-
mino Cañón (editorial BAC). L’obra 
constitueix el primer estudi integral 
de les manifestacions estètiques de 
Taizé (arquitectura, litúrgia, música i 
art).

Presentació del llibre Centinela en la 
noche, de Josep Ll. Vázquez Borau. 
Dimarts 11 des. (19 h), a la Llibreria 
Claret (c/ Llúria, 5). Hi intervindran 
Mn. Jaume Aymar, Albert Llorca, Nico-
lás Saiz i l’autor.

Recés al Monestir de Montserrat «Déu 
als marges». Dissabte 22 des. (10-18 h), 
per a nois i noies de 20 a 35 anys, per 
ajudar-los a aprofundir en la seva fe i a 
preparar-se per viure les festes de Na-
dal amb més sentit. El dirigirà el P. An-
toni Pou, monjo de Montserrat, i tindrà 
lloc a l’hostatgeria del Monestir.

Recés d’Advent al Monestir de Sant Pe-
re de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Dissab-
te 15 des. (10-17 h), amb la gna. Cata-
lina Terrats. Si us voleu quedar a dinar, 
cal que truqueu al t. 932 038 915.

Recés d’Advent a la cripta de l’Església 
de Pompeia (av. Diagonal, 450). Dijous 
13 des. (19.30 h), «Estar amb Jesús», 
a càrrec de fra Josep Manuel Vallejo.

«Aunque es de noche…». Jueves 13 dic. 
(19 h), conferencia de Natàlia Plá, en la 
vigilia de la fiesta de San Juan de la Cruz, 
y oración iluminada por el santo. En el 
Centre Francesc Palau (c/ Immaculada 
55, t. 938 233 108).

Concert del grup juvenil «Unidos en 
Cristo». Dissabte 15 des. (17 h), a la
pquia. de Santa Tecla (av. Madrid, 107). 

Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ 
Consell de Cent, 293 - E. Granados, 6). 
Concerts benèfics de desembre. Di-

vendres 14 (21.30 h), Cor Albada de 
l’Agrupació Cor Madrigal, Musicant cor 
de joves Roig Koral, Cor de noies de 
l’Orfeó Gracienc. Dissabte 15 (21 h), 
Cor Aglepta, Pax Cor de Cambra. Diu-
menge 16 (17.30 h), escola de música 
Accent. Dilluns 17 (18 h), concert de 
Nadal amb les corals Sant Martí, Ras-
pinell i ca l’Isidret. Dissabte 22 (18 h), 
Camerata obertura «Kappelmeisters». 
Diumenge 23 (18 h), Orquestra Metro-
politana de Barcelona.

Societat Bach de Sant Miquel dels 
Sants. Dia 16 des. (18 h), concert de 
Nadal. Cor i Capella Bach, director Mu-
rat Khupov. A l’Església de Sant Miquel 
dels Sants (c/ Escorial, 163).

Amics de l’Orgue de les Corts. Diumen-
ge 16 des. (18 h), a la parròquia de 
Santa Maria del Remei (pl. de la Con-
còrdia, 1), amb el P. Jordi-Agustí Piqué 
a l’orgue i Jordi Figaró, tenora i flabiol. 
Obres de Grigny, Telemann, Daquin, Tol-
drà i Casals, entre d’altres.

Celebración de la Virgen de Guadalu-
pe, patrona de América latina. Actos 
en la Capilla de las Hermanas de Je-
sús Paciente (c/ Gran de Gràcia, 177). 
Domingo 16 dic. (12.20 h), santo rosa-
rio guadalupano; a las 12.45 h, santa 
misa. Todos los domingos (12.30 h), 
celebramos la misa latinoamericana 
para todos los que quieran participar. 
Información: t. 932 171 393. 

Amics de Sant Francesc. Dia 13 des. 
(20 h), «Liderar con éxito; la trayectoria 
profesional y personal en un mundo glo-

bal», amb la Dra. Núria Chinchilla. Als 
Franciscans del c/ Santaló, 80.

Novahumanitas (c/ Àliga, 12 - Hosta-
francs). Dimecres 12 des. (19 h), ses-
sió de formació (ITER), amb Mn. Josep 
Font. Cal confirmar assistència a: t. 
616 164 006. 

Ruta franciscana 2019. Del 29 de ju-
lio al 5 de agosto, visitando Roma, As-
sís y lugares franciscanos. Organiza: 
Comisaría de Tierra Santa de los frailes 
franciscanos (c/ Santaló 80, t. 932 022 
757 - 932 092 090). Plazas limitadas. 

Teixuvà et convida a jugar per Nadal. 
Amb el joc de la memòria, el dòmino, 
fent un puzle, o pintant 
les figures nadalenques. 
Els trobaràs a la Llibreria 
Claret (c/ Llúria, 5).

Europa, y en particular nuestro país, 
está pasando momentos de crisis po-
lítica y social que son, en parte, con-
secuencia de la severa crisis financie-
ra y económica global que comenzó 
en el año 2007. Ante esta situación, 
hemos querido encontrar un culpa-
ble externo y, poco a poco, nos hemos 
encerrado en nosotros mismos. No 
podemos perder la esperanza. Cual-
quier crisis, una vez descubierta y 
aceptada, es una gran oportunidad 
de ponernos todos de acuerdo en lo 
que es verdaderamente fundamen-
tal.

Es el momento de recuperar el sen-
tido más auténtico de la política. El 
Concilio Vaticano II nos recuerda que 
la política es un instrumento decisivo 
al servicio de la persona, de la comu-
nidad y de la convivencia social, que 

busca siempre el bien común de los 
ciudadanos (cf. GS 74).

Jacques Maritain (uno de los redac-
tores de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos) nos recuerda 
que la política no es la reunión de los 
iguales, sino la convivencia y la com-
prensión entre personas diferentes. 
Él desarrolla una teoría de la coopera-
ción para mostrar cómo las perso nas 
de diferentes posiciones intelectuales 
pueden alcanzar objetivos comunes.

La diferencia no debe ser fuente 
de discordia, sino de enriquecimien-
to mutuo y cooperación. Lo que nos 
une es mucho más de lo que nos se-
para. Debemos recuperar el gran va-
lor de la fraternidad. En este sentido, 
Chiara Lubich, la fundadora del movi-
miento de los Focolares, decía: «Des-
pués de la revolución francesa, y has-
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El verdadero políticamente correcto
antídoto es volver a la política de ver-
dad, la que busca, por encima de to-
do, el bien de los ciudadanos. Hay 
que resolver los problemas evitando 
la vía del enfrentamiento y sin ceder 
a la tentación de soluciones mági-
cas a problemas complejos.

Finalmente, os invito a meditar 
unas palabras del papa Francisco: 
«La varita mágica no funciona en polí-
tica. Un realismo saludable sabe que 
incluso la mejor clase dirigente no 
puede resolver todos los problemas 
en un instante. […] [Evitemos] las 
críticas [que] no son constructivas. 
Si el político se equivoca, díselo, hay 
tantas formas de decírselo: […] pero 
decirlo constructivamente. Y no mirar 
desde el balcón esperando a que fra-
case. No, así no se construye la civi-
lización.» (Discurso del Santo Padre 
en su visita pastoral a Cesena, 1 de 
octubre de 2017).

Oremos por nuestros políticos y go-
bernantes a fin de que sean coheren-
tes con su voluntad de servir a todos, 
especialmente, los más vulnerables 
y necesitados.

ta nuestros días, la libertad y la igual-
dad se han ido desarrollando como 
verdaderas categorías políticas, lo 
que no sucedió [...] con la fraterni-
dad. Sólo las tres juntas podrían dar 
como resultado una política que res-
pondiera a los problemas de hoy».

La democracia es el mejor de los 
sistemas posibles, siempre que nues-
tros representantes políticos busquen 
ante todo el bien común. El problema 
surge cuando, en lugar de ser un ins-
trumento al servicio de la sociedad, 
se transforma en una plataforma pa-
ra acceder al poder, enriquecerse y 
poder dominar.

Los populismos buscan romper es-
te statu quo y fomentan un clima de 
polarización y confrontación, que po-
dría interpretarse como una especie 
de revolución encubierta. El mejor 


