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Aquest dia de Nadal, us proposo endin -
sar-nos en el misteri de Betlem. Us con-
vido a mirar detingudament l’establia 
amb tot el que significa i tot el que pot 
evocar en cadascun de nosaltres. Fem-
ho, com demana aquesta festa, amb 
humilitat i senzillesa. Com ho varen fer 
aquells pastors —que personificaven 
els pobres i marginats d’aquell temps— 
que es posaren en camí cap a Betlem.

El papa Francesc ens ha regalat un 
text bonic per a aquells que estem in-
teressats en la realització de la missió 
de l’Església avui. Em refereixo a l’ex-
hortació apostòlica Evangelii gaudium. 
En aquest text, el Papa ens explica com 
podem ser evangelitzadors en el món 
d’avui i ens recorda quin és el contingut 
d’aquesta evangelització i amb quines 
actituds i disposicions hem de ser apòs-
tols, portadors d’un Evangeli de joia i 
d’esperança per a la gent del nostre 
món. 

L’Església avui i aquí no és valorada 
i fins i tot podríem dir que alguns pro-
ven d’arraconar-la i fer-la fora de les pla-
ces públiques. El missatge de Jesucrist 
no interessa i, en tot cas, es deixa per a 
les sagristies o per l’interior de la cons-
ciència individual. Sobre l’Església cau 
una allau de crítiques que els mitjans 
de comunicació airegen amb molta 
efectivitat i amb tota mena de detalls. 
Aquests fets ens fan pensar en el mis-
teri de Betlem, el misteri del Fill de Déu, 
per al qual no hi havia lloc a l’hostal a 
l’hora de venir al món i que va morir a la 
creu, «fora de la ciutat» de Jerusalem, 
rebutjat i escarnit. 

Això ens porta a pensar que l’Esglé-
sia ha passat de ser una fortalesa sò-
lida i gran a ser una casa fràgil i provi-
sional, exposada als vents i als freds, 
refugi de persones desplaçades enmig 
d’aquesta societat moderna, que sem-
bla que prescindeix del missatge religi-
ós. En definitiva, és com una establia, 
com l’establia de Betlem.

Molt abans del Concili Vaticà II, el teò -
leg Karl Rahner parlava d’una «Esglé-
sia de la diàspora» o de la situació del 

cristià en un món que ja no és cristià. 
I assenyalava les condicions en què 
viu l’Església: globalització, pluralisme 
radical, secularització. Allò que anun-
ciava Rahner s’ha complert i, fins i tot, 
ha anat més enllà. La disminució numè-
rica dels cristians no ens ha de dur al 
desànim o a abandonar el treball evan-
gelitzador. Més aviat ben al contrari, 
aquesta situació ens ha de dur a lliu-
rar-nos amb més ardor a l’acció missio-
nera, com ens demana —i ens en dóna 
exemple— el papa Francesc.

Karl Rahner va dir també que «el cris-
tià del futur o serà místic o no serà». 
Què volia dir amb aquestes paraules? 
Ens volia dir que ens cal centrar-nos més 
i més en el misteri de Crist; que ens hem 
d’endinsar en el misteri i en el missatge 
de Crist. La dimensió mística de la fe cris-
tiana té les arrels en la contempla ció i 
l’amor a Jesucrist com el do més gran 
que Déu Pare ha fet al món. La joia cris-
tiana de Nadal troba aquí les arrels.

Deixeu-me desitjar a tothom un bon 
Nadal amb les paraules de dos grans 
místics, sant Joan de la Creu i el beat 
Ramon Llull, en aquest any dedicat a 
Llull en què tant l’hem recordat. Joan 
de la Creu, en la seva Pujada a la mun-
tanya del Carmel, ens invita a viure l’a-
legria exultant pel do que Déu Pare ens 
ha fet en el Crist: «Perquè donant-nos, 
com ens va donar, el seu Fill, que és 
la seva Paraula —i no en té d’altra—, 
ens ho ha donat tot plegat i d’una so-
la vegada en aquesta Paraula única, i 
ja no ha de parlar més.»

I el beat Ramon Llull, en el seu Llibre 
de Contemplació, ens invita a posar la 
nostra alegria en Déu, amb aquesta 
pregària ben pròpia de Nadal: «És tan 
gran l’alegria que Vós heu posat en mi, 
que el meu gaudi d’alegria i de força, 
com menys me l’atribuesc a mi, més 
l’atribuesc a Vós: car poc valdria si me 
l’atribuïa a mi. Per això, plagui-us, Se-
nyor, que tot bé l’entengui de Vós, que 
sou el meu Creador i el meu Déu». Us 
desitjo a tots un sant i joiós Nadal de 
l’any de gràcia de 2016.

Endinsar-nos en 
el misteri de Betlem

 † JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de BarcelonaCARTA�DOMINICAL�
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ENTREVISTA

NÚRIA ICETA

La Núria Iceta ha treballat sempre en 
l’àmbit de la producció i la gestió cultu-
ral. És coeditora de la revista L’Avenç, 
membre de la Comissió Diocesana del 
Moviment de Professionals Catòlics de 
Barcelona i del Patronat de la Fundació 
Joan Maragall. Creu molt en la col·labo-
ració entre moviments i entitats d’Esglé-
sia, «perquè massa vegades hem abu-
sat del tants caps tants barrets».

Per què creus en Déu?
És una gràcia que he rebut i que forma 
part de la meva identitat. També hi ha 
el pes de la tradició, l’educació familiar, 
l’entorn en el qual vaig créixer i la im-
mensa sort d’haver format part, ja des 
de petita, de moviments d’església. 
Sempre faig la broma que vaig començar 
al MIJAC als set anys, a la meva parrò-
quia de Santa Cecília, després al MUEC 
i ara al Moviment de Professionals i que 
espero arribar a vella amb el meu grup 
de revisió de vida a Vida Creixent.

Com seria per a tu el Jesucrist del 
s. XXI?
Jesucrist és inacabable. En qualsevol 
text de l’Evangeli trobes una pregunta 
que t’interpel·la. Hi ha cites que m’acom-
panyen en el meu dia a dia i que són 
tant del s. I com del s. XXI: l’exigència 
de veritat, d’honestedat, de donació a 
l’altre, de lluita per la justícia, de rei-
vindicació de l’equitat, tenen data de 
caducitat?

Els joves d’avui no acaben de connec-
tar amb l’Evangeli. Per què?
Hi ha de tot, i tampoc no és un proble-
ma exclusiu dels joves. El missatge de 
l’Evangeli és d’una radicalitat i una exi-
gència que entenc que costi d’entomar. 
Jo també em sento anys llum del que 
crec que hauria de fer, però faig l’es-
forç d’acceptar-me, de ser conscient 
que Déu m’estima imperfecta. El món 
va a una velocitat vertiginosa, i més 
aviat convida poc a la reflexió, però el 
missatge de Jesucrist, els valors del 
cristianisme crec que sí que els subs-
criu la immensa majoria de la societat.

Òscar Bardají i Martín

La gràcia de 
ser cristiana

26. � Dilluns (lit. hores: 1a 
setm.) [Ac 6,8-10;7,54-60 / Sl 
30 / Mt 10,17-22]. Sant Esteve, 
diaca i primer mr. (35) a Jerusa-
lem. Sant Dionís, papa (259-268) 
i mr.; sant Zòsim, papa (grec, 
417-418).

27.  Dimarts [1Jn 1,1-4 / Sl 
96 / Jn 20,2-8]. Sant Joan, apòs -
tol i evangelista, fill de Zebedeu, 
vident de Patmos, venerat a Efes 
(†100). Sant Teodor, monjo; san -
ta Nicaret, vg. 

28. � Dimecres [1Jn 1,5–2,2 / 
Sl 123 / Mt 2,13-18]. Sants In-
nocents, mrs. a Betlem i roda-
lia. Santa Dòmina, vg. i mr.; sant 
Abel, fill d’Adam i d’Eva.

29.  Dijous [1Jn 2,3-11 / Sl 95 / 
Lc 2,22-35]. Sant Tomàs Becket 
(1118-1170), bisbe de Canter-
bury i mr. Sant David (s. XI-X aC), 
rei de Judà i d’Israel, i profeta, 
conqueridor de Sió; sant Tròfim, 
bisbe.

30.  Divendres [Sir 3,2-6.12-14 
(o bé: Col 3,12-21) / Sl 127 / 
Mt 2,13-15.19-23]. La Sagra-
da Família: Jesús, Maria i Josep. 
Sant Mansuet, mr.; sant Rainer, 
bisbe; santa Anísia, mr.; sant Fè-
lix I, papa (269-274) i mr.; beat 
Raül, abat.

31.  Dissabte [1Jn 2,18-21 / 
Sl 95 / Jn 1,1-18]. Sant Silves-
tre I, papa (romà, 314-335) i mr. 
Santa Coloma, vg. i mr.; santa 
Melània la Jove; sant Sabinià, 
bisbe i mr. 

1.  † Diumenge vinent, Cap-
vuitada de Nadal (lit. hores: 2a 
setm.) [Nm 6,22-27 / Sl 66 / Ga 
4,4-7 / Lc 2,16-21]. Santa Ma-
ria, Mare de Déu. Imposició del 
Nom de Jesús, també Emma-
nuel o Manuel (Manel). Mare 
de Déu de Bego -
ña. Sant Concor di, 
prevere i mr.; san-
ta Eufrosina, vg.; 
sant Almaqui, mr.

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

« ¡Esperanza nuestra! 
¡Salve, Madre!»

El pensador católico francés Charles 
Péguy, que exploró los arcanos de la 
miseria, del dolor, del sufrimiento en 
el ser humano, descubrió que la deses-
peranza acecha al hombre: «Todo hom-
bre de 40 años sabe que no es dicho so. 
Sabe que desde que el hombre exis-
te, ningún hombre ha sido dichoso.» 
  Péguy confesó a Joseph Lotte:
  —«Nuestra Señora me ha salvado 
de la desesperación.»
  Más tarde, Emmanuel Mounier, in-
telectual católico francés que influyó 
en el Concilio Vaticano II, en una época 
adversa se lanzó a leer a Péguy, poe-
ta de la esperanza y profeta de la re-
volución espiritual. Y afirmaba: «Péguy 

fue la verdadera revelación en mi pen-
samiento y en mi vida. Él me salvó.» 
  Todo arrancó en la cueva de Belén. 
Péguy dijo sobre la Navidad: «Jesús 
es el fruto de un vientre maternal, / 
“et fructus ventris tui”. Jesús sonreía 
a su Madre. Fue el instante en que el 
tiempo se detuvo. En que la creación 
volvió a empezar. En que el hombre 
tornaba a su Fuente. La teología y la 
liturgia ponen en el centro la devoción 
a María, su dignidad de nueva Eva, de 
madre de todos los hombres. Ella es 
la advocata nostra, de todos los vivien-
tes, muertos en sus almas o en sus 
cuerpos. “Spes nostra, salve”. “¡Es-
peranza nuestra! ¡Salve Madre!”»

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

Una família —pare, mare i dos fills, 
nen i nena, entre nou i onze anys— 
es disposa a beneir la taula. És diu-
menge. El nen diu: «Em deixeu beneir 
a mi? Voldria fer una benedicció dife-
rent». Els pares, una mica sorpresos 
perquè beneeixen sempre amb una 
mateixa benedicció, diferent a la pro-
posada, assenteixen. El nen afegeix: 
«És la que fa l’àvia quan dinem amb 
ella i amb l’avi, a casa seva». Amb re-
colliment, amb una actitud de pregà-
ria, diu: «Beneïu, Senyor, els aliments 
que ara prendrem. Que tot ho dedi-
quem al vostre sant servei. Amén!» 
Es posen a dinar i tornen a parlar de 
la benedicció de taula. El pare comen-
ta que la seva mare, l’àvia, sempre 
fa aquella benedicció menys alguns 
dies de l’any. El nen li respon dient: 
«La dels altres dies, també la sé. És 
la que l’àvia anomena de les grans 
festes. És aquesta: “Beneïu amb la 
vostra mà benefactora aquest pa que 
ens doneu, aquí a la terra, i feu que un 
dia com avui, dia de Nadal o de cap 
d’any, o del sant d’en Joan, o de l’ani-
versari de la Núria —segons la fes-
ta— ens retrobem, Senyor, tota la fa-
mília, prop de Vós, al cel. Amén!”» Els 

Les benediccions 
de l’àvia

pares estaven sorpresos de veure que 
el fill sabia les dues benediccions. 
Des d’aquell dia han beneït taula més 
sovint amb les benediccions de l’àvia.

Bé pels avis! Bé pels pares! El seu 
testimoni senzill de fe agraïda a Déu 
no ha passat desapercebut als pe-
tits de la família. El testimoniatge vi-
vencial ha caigut en bona terra. Han 
tramès amb naturalitat, ben integra-
da a la vida quotidiana, la benedicció 
agraïda a Déu per tot el que posa al 
nostre abast. És bo lloar Déu amb con-
fiança, aprendre-ho a fer des de petits 
dels llavis de persones estimades. 
Apropar-ho als infants, fer-ho present 
a la vida, mai és endebades.

Benvolgut lector o lectora! Fins aquí 
el relat d’aquesta experiència fami-
liar. Llegiu l’article el dia d’una festa 
gran. Bon dia per beneir la taula, tant 
si ja ho feu cada dia com si no. És Na-
dal! «Us anuncio una bona nova que 
portarà a tot el poble una gran alegria: 
avui, a la ciutat de David, us ha nas-
cut un salvador, que és el Messies, el 
Senyor» (Lc 2,10-11). Potser podríeu 
beneir l’àpat familiar amb la benedic-
ció de l’àvia del relat: avui és una de 
les grans festes, com diu ella.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

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

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensaje-
ro que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que 
pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». Escu-
cha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a ca-
ra 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.

Salmo responsorial (97)

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

Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho ma -
ravillas. / Su diestra le ha dado la victoria, / su santo bra -
zo. 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.

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

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

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

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. En esta eta-
pa 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 realiza-
do la purificación de los pecados, está sentado a la dere-
cha 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».

  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 vi-
da 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 me-
dio 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 mun-
do 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 re-
cibieron, 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 he-
mos 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 to-
dos 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.

NADAL�DE�NOSTRE�SENYOR�JESUCRIST

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 52,7-10)

Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missat-
ger 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». Escol-
ta 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.

Salm responsorial (97)

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

Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres prodigio-
ses, / la seva dreta i el seu braç sagrat / han sortit victo-
riosos. R.

El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles contem-
plen la salvació. / L’ha mogut l’amor que ell guarda fidel-
ment / a la casa d’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, / escla-
teu en cants i en crits d’alegria. R.

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

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 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 nos-
altres en la persona del Fill, que ell ha constituït hereu de 
tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. Ell que és res-
plendor de la glòria de Déu i emprenta del seu mateix és-
ser, i que sosté l’univers amb el poder de la seva parau-
la, 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».

  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 Vi-
da era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la fos-
cor, 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 po-
der ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de 
sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu ma-
teix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nos-
altres 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. Per-
què la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veri-
tat 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.

«En diverses ocasions i de mol-
tes maneres Déu antigament ha-
via 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...»

El Verb, la Paraula, ens parla 
fent-se un de nosaltres i parlant 
el nostre mateix llenguatge. «S’ha 
fet un de nosaltres i entre nosal-
tres ha plantat la seva tenda.»

És la paraula que crea, il·lumi-
na i dóna vida a desdir. I tanma-
teix, el món, creat per la Parau-
la, no la reconegué quan es féu 
carn, home com nosaltres. Tam-
poc no reconegué el seu poble 
que s’aferrà a la Llei com un pri-
vilegi i no com una missió per a 
tothom.

Aquesta Paraula encarnada, 
feta humanitat en Jesús, ve per 
ensenyar als homes i a les dones 
que la nostra grandesa rau en el 
nostre interior, que l’única cosa 
verament important és ser allò 
que som com a homes o com a 
dones. 

Nosaltres tendim a realitzar- 
nos com a persones projectant- 
nos cap enfora: èxit, diners, di-
ver sió, títols, un ego ben inflat... 
I Jesús ens diu: «I ara! ¿per què 
cerqueu fora el que sou i teniu 
dintre? Sou imatge i semblança 
de Déu! Sou fills de Déu!» 

Per això com més humans se-
rem, més traspuarem Déu en la 
nostra vida, i com més cristians 
serem, més humans ens mostra-
rem.

Ho diu audaçment sant Ire-
neu: El Verb es féu un home com 
nos altres per acostumar l’home 
a captar i sentir Déu, i acostumar 
Déu a habitar en l’home. Déu 
—en Jesús— aprèn a ser home. 
Sap de quin fang ens ha format. 
Estima entranyablement el que Ell 
ha creat. Ens coneix des del bell 
dedins. 

No hi ha prioritat més gran que 
aquesta: obrir a l’home d’avui l’ac -
cés a Déu, al Déu que parla i ens 
comunica el seu amor perquè tin-
guem vida abundant.

Bon Nadal!

COMENTARI

Déu ens 
ha parlat 
en el Fill
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Divendres 30 (19 h). Eucaristia del Dia 
de la Família, a la Basílica de la Sagra-
da Família. 

Dissabte 31 (11 h). Eucaristia a la par-
ròquia de Santa Coloma de Gramenet, 
amb motiu de la festa patronal.

Diumenge 1 (13 h). Eucaristia amb 
motiu de la Jornada Mundial de la Pau, 
convocada per Justícia i Pau.

Actes
Cap d’Any i cant de la Sibil·la a la Ba -
sílica de la Puríssima Concepció (c/ 
Aragó, 299). Dia 31 (20 h), missa de 
cap d’any. Dia 1 de gener (19.30 h, 
després de vespres), cant de la Sibil· la. 
Versió de Manacor, recollida al s. XIX 

Dejadme desearos a todos una fe-
liz Navidad con las palabras de dos 
grandes místicos: san Juan de la 
Cruz y el beato Ramon Llull, en este 
año a él dedicado en el que tanto lo 
hemos recordado. Juan de la Cruz, en 
su Subida al monte Carmelo, nos in-
vita a vivir la alegría exultante por el 
don que Dios Padre nos ha hecho en 
Cristo. «Porque dándonos, como nos 
dio, a su Hijo, que es su Palabra —y 
no tiene otra—, nos lo ha dado todo 
y de una sola vez en esta Palabra úni-
ca, y ya no debe hablar más.» 

Y el beato Ramon Llull, en su Libro 
de Contemplación, nos invita a poner 
nuestra alegría en Dios, con esta ora-
ción bien propia de Navidad: «Es tan 
grande la alegría que Tú has pues-
to en mí, que mi gozo de alegría y de 
fuerza, en absoluto me lo atribuyo a 
mí, sino que te lo atribuyo a Ti: pues 
poco valdría si me lo atribuyese a mí. 
Por eso, pido que te plazca a Ti, Señor, 
de quien me viene todo bien, puesto 
que eres mi Creador y mi Dios». Os 
deseo a todos una santa y feliz Na-
vidad del año de gracia 2016.

 D
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AGENDA

En este día de Navidad, os propongo 
adentrarnos en el misterio de Belén. 
Os invito a mirar detenidamente el es-
tablo con todo lo que significa y todo 
lo que puede evocar en cada uno de 
nosotros. Hagámoslo, como pide es-
ta fiesta, con humildad y sencillez. 
Como lo hicieron aquellos pastores 
—que personificaban los pobres y 
marginados de aquellos tiempos— 
que se pusieron en camino hacia Be-
 lén.

El papa Francisco nos ha regalado 
un bonito texto para aquellos que es-
tamos interesados en la realización 
de la misión de la Iglesia hoy. Me re-
fiero a la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium. En este hermoso texto, 
el Papa nos explica cómo podemos 
ser evangelizadores en el mundo de 
hoy y nos recuerda cuál es el conte-
nido de esta evangelización y con 
qué actitudes y disposiciones debe-
mos ser apóstoles, portadores de un 
Evangelio de alegría y de esperanza 
para la gente de nuestro mundo.

La Iglesia, hoy y aquí, no es valora-
da e incluso podríamos decir que al-

gunos tratan de arrinconarla y expul-
sarla de las plazas públicas. El men-
saje de Jesucristo no interesa y, si 
acaso, se deja para las sacristías o 
para el interior de la conciencia indivi-
dual. Sobre la Iglesia cae un alud de 
críticas que los medios de comunica-
ción airean con mucha efectividad y 
con todo tipo de detalles. Lo que nos 
hace pensar en el misterio de Belén, 
el misterio del Hijo de Dios, para quien 
no había sitio en la posada a la hora 
de venir al mundo y que expiró en la 
cruz, «fuera de la ciudad» de Jerusa-
lén, rechazado y escarnecido.

Esto nos lleva a pensar que la Igle -
sia ha pasado de ser una fortaleza só-
lida y grande a ser una casa frágil y 
provisional, expuesta a los vientos 
y los fríos, refugio de personas des-
pla zadas en medio de esta sociedad 
moderna, que parece que prescinde 
del mensaje religioso. En definitiva, 
es como un establo, como el establo 
de Belén.

Mucho antes del Concilio Vatica-
no II, el teólogo Karl Rahner hablaba 
de una «Iglesia de la diáspora» o de 

la situación del cristiano en un mundo 
que ya no es cristiano. Y señalaba 
las condiciones en que vive la Iglesia: 
globalización, pluralismo radical, se-
cularización. Lo que anunciaba Rah-
ner se ha cumplido e, incluso, ha ido 
más allá. La disminución numérica 
de los cristianos no nos debe llevar al 
desánimo o a abandonar el trabajo 
evangelizador. Más bien todo lo con-
trario, esta situación nos debe llevar a 
entregarnos con más ardor a la ac ción 
misionera, como nos pide —y nos da 
ejemplo de ello— el papa Francisco.

Karl Rahner dijo también que «el 
cristiano del futuro será místico o no 
será». ¿Qué quería decir con estas 
palabras? Nos quería decir que ne-
cesitamos centrarnos más y más en 
el misterio de Cristo; que hay que 
adentrarse en el misterio y en el men-
saje de Cristo. La dimensión mística 
de la fe cristiana tiene sus raíces en 
la contemplación y el amor a Jesu-
cristo como el mayor don que Dios 
Padre ha hecho en el mundo. La ale-
gría cristiana de Navidad encuentra 
ahí sus raíces.

CARTA�DOMINICAL  † JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Adentrarnos en el misterio de Belén

per Josep Massot i Planes. Sibil·la: Mar-
ga Mingote, mezzosoprano de l’Escola 
Mallorquina. Orgue: Lorién Santana. 
Per a més informació: t. 934 576 552, 
www.parroquiaconcepciobcn.org

Vetlla de Cap d’Any. Dissabte 31 de 
desembre (22 h), al monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Per 
a més informació: www.benedictines-
santperepuelles.cat

Vigília oberta de Cap d’Any d’adora-
ció al Santíssim Sagrament. Dissab-
te 31 de desembre (23 h). A les 24 h, 
Te Deum, seguit d’eucaristia. Es clourà 
amb cant de nadales i ressopó. A l’es-
glésia del Santíssim Sagrament de 
l’ANFE (c/ Aragó, 268).

Voluntariado con personas mayores. 
¿Quieres compartir estos días de Na-
vidad con personas que necesitan de 
tu compañía y alegría? ¡No dejes pa-
sar esta oportunidad! Para jóvenes 
entre 17 y 25 años. Del 2 al 5 de enero 
(tardes). Contacta: t. 932 853 553 / 
692 895 378 (Hna. Liliana —Francis-
canas Darderas).

Breus

Clàssics cristians del s. XX. El passat 
14 de desembre, a l’Aula Magna del Se-
minari de Barcelona, va tenir lloc l’acte 
de presentació de la col·lecció «Clàs-
sics cristians del s. XX». Aquesta col·lec-
ció és un complement d’una col·lecció 
anterior d’obres clàssiques cristianes 
de tota la història del cristianisme. Hi 
varen intervenir Mons. Agustí Cortés, 
Mn. Armand Puig, Carles Duarte, Se-
bastià Janeras i Josep Lluc. La llista 
completa dels vint volums d’aquesta 
col·lecció la podeu trobar a: www.sant-
paciabooks.com/ca/27-classics-cris-
tians-del-segle-xx.

Publicacions
Una novela juve-
nil, por Fernan-
do Cordero. Con 
el título Las aven-
turas del Mogo-
te, el P. Fernando 
Cordero, religio-
so de los Sagra-
dos Corazones, 
escritor y perio-
dista, nos ofrece 
esta novela juve-
nil que nos presenta un encuentro con 
la naturaleza, con el mundo de los ani-
males y, sobre todo, con el significado 
de la amistad entre un grupo de ami-
gos, cuyas peripecias relata el autor 
en los 16 capítulos de la novela. Es-
te libro se presentará el miércoles 28 
de diciembre, a las 19 h, en la Llibreria 
Paulines (ronda Sant Pere 19, t. 933 
011 488). Junto al autor intervendrán 
Núria Casterà, Anna Pascual y Quique 
Fernández. El Coro 5+2jr 
ofrecerá un repertorio de 
villancicos para celebrar la 
Navidad.


