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Un fill donat per Déu

Es parla 
del naixement d’un infant, 
no pas de la proesa revolucionària

d’un home fort,
tampoc de l’agosarada descoberta
d’un savi,
ni de l’obra pietosa
d’un sant. 
Supera tota comprensió:
el naixement d’un infant provocarà
el canvi de tota cosa,
portarà a tota la humanitat
salvació i alliberament.
Com per avergonyir
els esforços i empreses humanes
més poderoses,
un infant és posat al centre
de la història humana.
Un infant nascut de dona,
un fill donat per Déu.
Aquest és el misteri 
de l’alliberament del món:
tot el passat i tot el futur
estan aquí inclosos. 

Dietrich Bonhoeffer, 
Meditacions sobre el Nadal, 

ed. Claret, 2006

Què celebrem per Nadal?

N adal és la mani-
festació del mis-
teri de Crist i la

revelació del misteri de
l’home. La litúrgia na-
dalenca ens presenta
tota la profunditat del
misteri de Crist, tots
els aspectes de la se-
va personalitat, de la
seva missió i ens fa en -
treveure la llum glorio-
sa de la seva Pas qua. I
només en el misteri del
Verb encarnat es reve-
la el misteri de l’home.
El Nadal és la memòria
actualitzada de l’esde-
veniment de la salvació
per a qui ha acollit i co-
negut el Crist, i per ai -
xò és una història que
continua perquè Crist
vol tornar a néixer avui
a casa nostra, en el nos -
tre cor, en la nostra vi-
da. 

Nadal és la festa de l’home nou, que esdevé fill i hereu de Déu i, per
tant, partícip del seu futur. La litúrgia de Nadal ressalta que l’home
es renova i neix a la vida divina, entrant així en el misteri de salvació de
la Pasqua, l’inici del qual és el Nadal. Aquesta festa, doncs, no es pot
reduir a un romanticisme infantil sinó que ha de ser presentada com un
esdeveniment de salvació i un temps privilegiat per conèixer i acollir el
Salvador.

Nadal és també un misteri de llum en el llarg camí de la història hu-
mana en recerca de llum, de veritat i d’esperança. Per Nadal ve a nos -
altres la llum del Verb que eleva i santifica, gràcies al qual esdevenim
«fills de Déu» i «fills de la llum».

Nadal és, alhora, un misteri desconcertant de feblesa. Per nosaltres
el Verb s’ha fet mortal, s’ha humiliat. Per això el naixement de Jesús
confon els poderosos i els savis de tots els temps i, en canvi, es reve-
la amb tota la seva importància a la gent senzilla que gosa sentir la veu
de l’Esperit perquè, en la seva feblesa, està disponible i és generosa. 

Nadal és un missatge de pau. Jesús, «príncep de la pau», apareix en
la història humana com a signe de reconciliació amb Déu i amb els
homes. Amb Crist s’inicia el temps de la nova i eterna aliança entre l’ho -
me i Déu. Nadal també és una invitació a la joia perquè s’acaba la llar -
ga espera del poble d’Israel i de la humanitat sencera. La joia de Nadal
expressa la confiança en la història perquè ha estat travessada per la
salvació: la Paraula de Déu que es fa carn és també la Paraula de Déu
que es fa història.

Finalment, Nadal és una invitació a la solidaritat perquè el Crist que
neix es fa solidari amb l’home en la seva època i en el seu ambient. La
menjadora de la cova de Betlem és símbol de la pobresa de totes les
èpoques i cim, amb la creu, de l’abaixament de Déu, que no troba lloc
aquí a baix. El Nadal ens demana, a cadascun de nosaltres, el compro-
mís per una solidaritat concreta. La descoberta dels dons de Déu ens
porta a sortir de nosaltres mateixos, tot prenent consciència humilment
dels dons que hem rebut, que són també per a l’altre.

Text condensat de l’obra de Matias Augé, 
L’anno liturgico è Cristo stesso presente nella sua chiesa, 

Libreria Editrice Vaticana, 2011, per Santi de Miguel



El pessebre i l’arbre 
de Nadal, en estat pur

E l Nadal ja és aquí i, amb ell, els sím bols típics
i tòpics d’una cele bració tan es timada i alegra.
Du rant aquestes dates, els llums de Nadal que

il·luminen les ciu tats es barregen amb els càntics de
na da les que ressonen pels carrers i les esglésies,
que no fan més que pro clamar als transeünts el nai-
xement del Nen Je sús. Els pessebres i els arbres de
Nadal decoren les llars amb il·lusió i fervor, recordant
a les fa mílies l’ale gria de la celebració. Tota aques-
ta simbologia i iconografia forma part d’una tradició
de més de vuit segles. 

L’origen del pessebre s’ha de buscar en sant Fran -
cesc d’Assís (1182- 1226). Va ser idea seva ambientar la celebració del
Nadal amb el realisme i la tendresa amb què ell la vivia. Per aconse-
guir-ho, va demanar permís al papa Honori III per tal de celebrar la nit
de Nadal de 1123 en una cova de Greccio, a la regió de la Toscana, amb
una re presentació viva i plàstica del naixement del Nen Jesús. Després
d’ha ver obtingut el permís —ja que Inocenci III, setze anys abans, ha-
via prohibit tota representació teatral a l’Església—, sant Francesc va
fer preparar un pessebre amb una gran quantitat de fenc, un bou i un
ase. Tot i que en el darrer llibre del Papa Benet XVI, La infància de Je -
sús, s’a firma que no hi havia cap d’aquests animals a l’escenari del
naixement, la tradició s’ha obstinat a posar-los com a acompanyants
del Nen Je sús, ja que mostren un ambient familiar on regna la calma.
Nombrosos artistes els han representat en les seves obres, com Fra
Angelico a Na tivi tat, ja que el bou i l’ase formen part de la iconografia
del Nadal. Aque lla nit de Nadal de 1123, sant Francesc d’Assís va
reunir també diferents reli giosos, vinguts de diversos punts. Veient l’am-
bient, la gent de Greccio va acudir a la cova amb nombrosos llums i tor-
xes a cantar joiosos càntics d’alegria i celebració. D’aquí va sorgir el
símbol més entra nya ble del Nadal, el pessebre, que es pot enriquir amb
tots els elements litúrgics i teològics que permeti l’admirable creativi-
tat de l’autor.

El árbol de Navidad, en cambio, surgió en el siglo XVI. Tiene un origen
alemán pero el cristianismo lo adoptó por su inspiradora metáfora. Se
trata de un signo fuertemente evocador que remite al «árbol de la vida
plantado en el jardín del Edén» (Cf. Gn 2,9), ya que Jesús nace de la tie-
rra virgen. El «Bendicional» recomienda adornarlo, ya que así se recuer-
da a los fieles que «Cristo es el verdadero árbol de la vida, el árbol del
que fue separado el hombre a causa del pecado de Adán» (B n. 1272).
Y, sobre todo, es importante ponerle luz para proclamar al mundo el Na -
cimiento del Niño Jesús.

La explicación de los orígenes de todos los símbolos de la Navidad se
puede encontrar más detallada en el libro Vivir el año litúrgico, de Ra mi-
ro González. Y es que es imprescindible conocer el sentido de todos ellos
para poder disfrutar al máximo de la celebración. Las luces, los ár bo les
y los villancicos no son un elemento decorativo más. Son un símbolo de
la Natividad.

Condensat per Itziar Bravo de Jesús Castellano, 
El año litúrgico, Editorial CPL. 

Amb l’autorització del CPL

Família i valors

L a família, comunitat de persones, és la primera societat humana. Una
societat a mesura de la família és la millor garantia contra tota ten -
 dèn cia de tipus individualista o col·lectivista, perquè en ella la per -

sona és sempre el centre de l’atenció com a fi i mai com a mitjà. I el bon
funcionament de la societat està estretament relacionat, com afir ma el
Concili Vaticà II, amb «la prosperitat de la comunitat conjugal i familiar». 

El Compendi de Doctrina Social diu encara que «sense famílies for-
tes en la comunió i estables en el compromís, els pobles s’afebleixen»,
ja que és «en la família on s’inculquen des dels primers anys de la vida
els valors morals, es transmet el patrimoni espiritual de la comunitat re -
li giosa i el patrimoni cultural de la nació. En ella, s’hi aprenen les respon -
sabilitats socials i l solidaritat» (CDSI 213; Catecisme de l’Església Ca -
tò lica 2224). Tota família, i en especial la família cristiana, està obligada
a fer-ho realitat, més encara quan, des de la fe i pel sagrament del ma-
trimoni, els esposos han decidit, amb tota la llibertat i amb la gràcia de
Déu, ser signe visible, sagrament del seu amor.

Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar, La crida de la Paraula. 
Homilies amb la Doctrina Social de l’Església. 

Cicle C, Dossiers del CPL, 126, Barcelona 2012

La Virgen María 
en el tiempo de Navidad

E l tiempo de Navidad y de Epifanía es tiempo mariano por excelen-
cia de la Iglesia (Marialis cultus, n. 5). Lo subraya la unión indiso-
luble y activa, responsable y atenta de María en la manifestación

de su Hijo. Lo presenta a los pastores, lo tiene entre sus brazos como
reina Madre y trono de la sabiduría cuando van a adorarlo los magos de
Oriente. Lo lleva en sus brazos y lo ofrece con sus manos como un ho -
locausto en el templo de Jerusalén. Lo acompaña meditando en su cora-
zón todo lo que ve y escucha, todo lo que acontece a su alrededor. Pero
la presencia de María y su función en la progresiva manifestación no ter -
minan con la vida oculta. Se extiende hasta Caná de Ga li lea, preludio de la
hora de la cruz y de la plenitud de la fe de los apóstoles en Pen te costés.

A los textos marianos de la liturgia romana ha añadido una auténti-
ca y original novedad la Colección de Misas de la Virgen María. La pre-
misa a las misas de este tiempo tiene esta acertada didascalía: «En el
tiempo de Navidad, la Iglesia celebra los misterios de la infancia de
Cris to Salvador y sus primeras manifestaciones. Por ello en este tiem-
po litúrgico que concluye con la fiesta del Bautismo del Señor, se inclu-
ye también una misa relacionada con la manifestación del Señor en
Caná de Galilea. La Santísima Virgen, por designio de Dios, intervino
de manera admirable en los misterios de la infancia y de la manifesta-
ción del Salvador: cuando engendró virginalmente al Hijo, lo mostró a
los pastores y a los magos, lo presentó en el templo y lo ofreció al Se -
ñor; cuando marchó fugitiva a Egipto, buscó al Niño perdido, llevó con
él y con su esposo José una vida santa y laboriosa en su casa de Naza -
ret; cuando, finalmente, en el banquete nupcial intercedió por los espo-
sos ante el Hijo, el cual “comenzó sus signos” y “manifestó su gloria”»
(Jn 2,11).

Entre las misas de la Virgen para este tiempo, algunas de notable im -
portancia para una revalorización de María en el misterio de Cristo, seña -
lamos: La Virgen María en la Epifanía del Señor, Santa María en la Pre -
sentación del Señor, Santa María de Nazaret, la Virgen María en Ca ná.

Jesús Castellano, El año litúrgico, 
Editorial CPL. 

Con la autorización del CPL

R.



L’Arxidiòcesi de Barcelona
renova el Full Dominical

Benvolguts diocesans / Benvolgudes diocesanes,

Em plau molt adreçar-me a tots vosaltres a tra -
vés del Full Dominical en un moment en què
la nostra publicació enceta una nova etapa,

coincidint amb les dates nadalenques, que són per
als cristians un temps de renovació.

L’Església vol estar present enmig d’un món que
és el nostre, en aquest segle XXI en què canvien acceleradament
els referents i les formes de relacionar-se. El mateix Sant Pare Be -
net XVI, en el missatge de la darrera Jornada Mundial de les Co -
municacions Socials, ens deia: «Cal considerar amb interès els di -
versos llocs, aplicacions i xarxes socials que poden ajudar l’ho me
d’avui a viure moments de reflexió i d’autèntica interrogació, però
també a trobar espais de silenci, ocasions de pregària, de medi-
tació i de compartir la Paraula de Déu.» 

Amb aquesta finalitat, s’ha renovat en part el disseny del Full,
sense trencar amb la presentació a què estem acostumats. Tam -
bé se n’ha renovat el contingut per reforçar l’objectiu pastoral bà-
sic d’aquest mitjà, que és portar la Paraula de Déu i de l’Església
als fidels, sense descuidar l’aspecte formatiu, per tal que els cris -
tians puguin viure cada vegada amb més maduresa la fe. 

Tanmateix, l’aspecte més important d’aquesta posada al dia
del nostre Full, que malgrat la seva senzillesa ha estat tradicional -
ment el mitjà de l’Església diocesana que arribava a més perso -
nes, és que mitjan çant la introducció dels codis QR i les imatges
de realitat augmentada (AR), el Full queda integrat amb internet,
perquè ens permet accedir des del paper al web de l’Arque bis bat,
a les obres d’art, a les informa cions diverses o als vídeos amb
què ens comuniquem amb els diocesans directament.

Amb aquestes noves possibilitats, espero que, si Déu vol, la
Pa  raula de Déu i de l’Església arribi a més i més persones, espe -
cial ment als joves, i us demano a tots i totes, cadascú des del seu
lloc, que contribuïu a augmentar la difusió d’aquest Full Do mi -
nical renovat, que és l’objectiu principal de tot mitjà de comunica -
ció. 

Aprofito aquesta ocasió per saludar-vos i beneir-vos amb tot
l’afecte,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El Full Dominical 2.0

T eniu a les mans un nou Full Dominical, nou en el sentit que, enca -
ra que és la mateixa publicació amb què l’Arquebisbat es comu-
nica amb els diocesans setmanalment des de l’any 1881 —va ser

el primer Full Dominical de l’Estat i l’inspirador de molts altres que van
venir després—, ara fem una posada al dia, necessària perquè una pu-
blicació de tan llarg recorregut mantingui la vitalitat i una presència que
pugui ser sal en la societat de cada moment.

Aquesta renovació no és només d’aparença, de disseny, sinó que vo-
lem que sigui també de contingut i, sobretot, de manera de fer-lo servir,
utilitzant la tecnologia digital.

Hi ha una renovació, doncs, que és de disseny. Sent el mateix Full,
li hem volgut donar un aire més actual. Això es pot veure ja a la capçale -
ra, d’una línia més moderna, en la distribució dels espais i, fins i tot, en
la mida de la lletra, que és una mica més grossa, de forma que els tex-
tos siguin més llegidors.

La paraula setmanal del bisbe i les seccions litúrgiques han canviat
d’ubicació i les situem a la part dreta. Alhora, tota aquesta part litúrgi -
ca, com són les lectures correspo nents del diumenge, els comentaris re-
lacionats i el santoral queden unificats i destacats perquè van sobre un
fons de color carbassa. 

Un altre aspecte és el del contingut. En aquesta nova etapa volem
reforçar el caràcter formatiu de la nostra publicació i no tant la part d’in-
formacions diverses, que és difícil d’encabir en un mitjà d’espai tan li-
mitat com el nostre i que troba una ubicació millor en el web de l’Arque -
bisbat (www.arqbcn.cat). 

L’últim aspecte que cal destacar d’aquesta actualització del Full,
però sens dubte el més innovador, el més rellevant, és la manera de fer -
lo servir, de consultar-lo. Evidentment, continua sent un mitjà en paper,
però ara hi ha uns requadres negres que semblen una taca de pa per
carbó, una mena d’empremta digital: són els famosos codis QR que dar -
rerament veiem per tot arreu. Per als qui no sapigueu què són, els codis
QR són enllaços que, enfocant-hi el nostre mòbil amb accés a internet,
ens permeten accedir als webs amb què estiguin enllaçats.

Altra aplicació tecnològica que incorporem és l’anomenada realitat aug -
mentada (AR), que, quan enfoquem una imatge que tingui al peu una
icona amb el text «aquesta imatge parla», ens permet accedir als contin -
guts multimèdia corresponents amb què estigui enllaçada.

D’aquesta manera creiem que el Full Dominical de l’Arquebisbat de
Barcelona es farà més atractiu i més proper per a un nombre més gran
de persones, i fins i tot millorarà el servei que ofereix als fidels, integrant
les diverses plataformes de comunicació de l’Església diocesana i situant -
nos com a capdavanters en l’ús de les tecnologies, tal com s’expres sa
en el Pla Pastoral Diocesà. 

Ramon Ollé Ribalta
Delegat de Mitjans de Comunicació
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El Full Dominical 2.0

T enéis en vuestras manos un nuevo Full Dominical, nuevo en el sen -
tido de que, aunque es la misma publicación con la que el Ar zo -
bispado se comunica con los diocesanos semanalmente desde el

año 1881 —fue la primera Hoja Dominical del Estado y la inspiradora
de muchas otras que vinieron después—, ahora hacemos una puesta
al día, necesaria para que una publicación de tan largo recorrido man-
tenga la vitalidad y una presencia que pueda ser sal en la sociedad de
cada momento.

Esta renovación no es sólo de apariencia, de diseño, sino que quere -
mos que sea también de contenido y, sobre todo, de manera de utili-
zarlo, usando la tecnología digital.

Hay una renovación, pues, que es de diseño. Siendo el mismo Full,
le hemos querido dar un aire más actual. Esto se puede ver ya en la ca-
becera, de una línea más moderna, en la distribución de los espacios
e, incluso, en el tamaño de la letra, que es un poco mayor, para que los
textos sean más legibles.

La palabra semanal del obispo y las secciones litúrgicas han cam-
biado de ubicación y las situamos en la parte derecha. Al mismo tiem-
po, toda esta parte litúrgica, que son las lecturas correspondientes del
domingo, los comentarios relacionados y el santoral quedan unificados
y destacados sobre un fondo de color ocre.

Otro aspecto es el del contenido. En esta nueva etapa queremos re-
forzar el carácter formativo de nuestra publicación y no tanto la parte
de informaciones diversas, que es difícil de encajar en un medio de es-
pacio tan limitado como el nuestro y que encuentra una ubicación me-
jor en el web del Arzobispado (www.arqbcn.cat).

El último aspecto a destacar de esta actualización del Full, pero sin
duda el más innovador, el más relevante, es la manera de usarlo, de con-
sultarlo. Evidentemente, sigue siendo un medio en papel, pero ahora hay
unos recuadros negros que parecen una mancha de papel carbón, una
especie de huella digital: son los famosos códigos QR que últimamente
vemos por todas partes. Para quienes no sepáis qué son, los códigos
QR son enlaces que, enfocándolos con nuestro móvil con acceso a inter-
net, nos permiten acceder a los webs con los que estén enlazados.

Otra aplicación tecnológica que incorporamos es la llamada realidad
aumentada (AR), que, cuando enfocamos una imagen que tenga al pie
un símbolo con el texto «esta imagen habla», nos permite acceder a los
contenidos multimedia correspondientes con que esté enlazada.

De esta manera creemos que el Full Dominical del Arzobispado de
Barcelona se hará más atractivo y más cercano para un mayor núme-
ro de personas, e incluso mejorará el servicio que ofrece a los fieles,
integrando las diversas plataformas de comunicación de la Iglesia dio-
cesana y situándonos como líderes en el uso de las tecnologías, tal y
como se expresa en el Plan Pastoral Diocesano.

Ramon Ollé Ribalta
Delegado de Medios de Comunicación

La Archidiócesis de Barce lona
renueva el Full Dominical

Queridos diocesanos / Queridas diocesanas,

M e complace mucho dirigirme a todos vo so -
tros a través de la Hoja Dominical en un
momento en que nuestra publicación ini-

cia una nueva etapa, coincidiendo con las fechas
navideñas, que son para los cristianos un tiempo
de renovación.

La Iglesia quiere estar presente en medio de un mundo que es
el nuestro, en este siglo XXI en el que cambian aceleradamente los
referentes y las formas de relacionarse. El mismo Pa pa Benedic -
to XVI, en el mensaje de la última Jor nada Mundial de las Comu -
ni ca ciones Socia les, nos decía: «Hay que considerar con interés los
diversos sitios, aplicacio nes y redes sociales que pueden ayu dar
al hombre de hoy a vivir momentos de reflexión y de auténtica in-
terrogación, pero también a encontrar espacios de silencio, ocasio-
nes de oración, de meditación y de compartir la Palabra de Dios.»

Con esta finalidad, se ha renovado en parte el diseño del Full,
sin rom per con la presentación a la que estamos acostumbrados.
También se ha renovado el contenido para reforzar el objeti vo
pastoral básico de es te medio, que es llevar la Palabra de Dios
y de la Iglesia a los fieles, sin descuidar el aspecto formativo, pa-
ra que los cristianos puedan vivir cada vez con más madurez su fe.

Sin embargo, el aspecto más importante de esta puesta al día
de nues tro Full, que pese a su sencillez ha sido tradicionalmente
el medio de la Iglesia diocesana que llegaba a más personas, es
que mediante la introducción de los códigos QR y las imágenes de
realidad aumentada (AR), la Hoja queda integrada con internet, por-
que nos permite acceder desde el papel al web del Ar zo  bispado,
a las obras de arte, a las infor ma ciones diversas o a los vídeos
con los que nos comunicamos con los diocesanos di rectamente.

Con estas nuevas posibilidades, espero que, Dios mediante,
la Pa la bra de Dios y de la Iglesia llegue a más y más personas,
especialmente a los jóvenes, y os pido a todos, cada uno desde
su sitio, que contri buyáis a aumentar la difusión de esta Hoja Do -
mi nical renovada, que es el objetivo principal de todo medio de
comunicación.

Aprovecho la ocasión para saludaros y bendeciros con afecto,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona


