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N.1
ANY LXXIX

Un bisbe canadenc, Mons. Hamelin, explica en el seu 
llibre Un sourire sous la pluie, que un nebot de qua-
tre anys va dir un dia al seu pare: «Tinc ganes que ar-
ribi Nadal». El pare, volent veure la reacció del fill, li 
va contestar: «Sí, certament, el Nadal és molt bo-
nic... però no sé si aquest any tindràs cap regal. Ja 
saps que hem hagut de fer reparacions a la gran-
ja i hi hem gastat molts diners». Aquestes paraules 

van ser seguides per un llarg silenci. Per fi, el nen va 
trencar el silenci i va dir: «Pare, si vols, pots agafar el 
camió que em vas regalar l’any passat, l’emboliques 
amb paper de regal i amb això em conformo.»

Quina reacció més bella la d’aquest noiet. Li sem-
blava molt bonic poder obrir el paquet de regal. Vo-
lia tornar a experimentar la sensació de goig que 
va tenir el Nadal anterior quan va obrir el seu regal.

No podríem aprendre alguna cosa d’aquest fet? 
No podríem aprendre alguna cosa d’aquest noiet de 
quatre anys? De vegades, diu sant Benet a la Regla, 
Déu ens parla a través dels més joves.

Enmig de la nostra vida ordinària i rutinària, no se -
ria bo tornar a recordar i reviure el goig del que ja te-
nim: una amistat, una ajuda, l’amor generós donat 
amb il·lusió i per sempre? Tot a la nostra vida ha es -
tat i és un regal, però potser no ho assaborim com 
a tal i ens hi hem acostumat, hem perdut la il·lusió 
i la capacitat de sorprendre’ns davant la vida i ja no 
ens meravellem davant les coses, ni davant les per-
sones, ni davant quasi res. La rutina ens ha pres els 
ulls de nen i els ha cobert amb unes tremendes diòp-
tries que cap vidre pot corregir. Els dies de Nadal, 
amb el misteri admirable de Déu Nen i la Llum del seu 
estel, poden tornar-nos uns ulls nous, la mirada de la 
fe, que ho veu tot, fins al més senzill i corrent, amb 
sorpresa agraïda, com un regal meravellós. 

Regal és la trobada d’uns nuvis, l’amor dels casats. 
Regal és el somriure del nét als avis quan comença 
a caminar. Regal és l’amistat càlida i fidel. Regal és 
el veí que està sempre disposat a donar un cop de 
mà sense demanar res a canvi. Regal és el sol, l’aire 
que respirem, les muntanyes i planes on vivim. Re-
gal és la salut i menjar en pau el pa de cada dia. Fins 
i tot la malaltia, mirada amb els ulls de la fe, pot ser 
un regal espiritual que ens ajudi a tornar a Déu, a 
posar en Ell la nostra confiança, a treure importància 
a altres coses que abans ens feien patir.

Per què no tornem a embolicar els vells regals i 
els obrim contemplant-los amb uns ulls nous? Una 
bona ocasió per recordar, celebrar i mirar-se als 
ulls és l’aniversari del naixement o del casament, 
la festa de Nadal o de Reis. Magnífiques ocasions 
per tornar al manantial, a l’origen de l’alegria, de la 
felicitat, de l’amor i, potser, per oblidar que ja no te-
nim regals nous per oferir-nos; i també per tornar a 
aprendre que Déu és el regal més bell de la vida.

Un regal per a tu

ACTUALITAT

Mons.  Joan Josep Omella ha viscut per primera 
vegada la festivitat del dia de Nadal a la nostra 
arxidiòcesi. Ho ha fet presidint diferents celebra-
cions litúrgiques, entre les quals la missa solemne 
de Nadal del 25 de desembre, que cada any acull 
la catedral de Santa Eulàlia i la Santa Creu. Abans, 
el 24 de desembre es va sumar al tradicional dinar 
organitzat per les germanes Missioneres de la Ca-

ritat a la parròquia de Sant Agustí. Al vespre va pre-
sidir la missa de vetlla del Nadal a la seva seu. Fi-
nalment, el dia de Nadal va dinar amb els més ne-
cessitats en un àpat convocat per la Comunitat de 
Sant’Egidio de Barcelona, a la basílica de Sant Just 
i Pastor. 
  A la imatge es pot veure l’arquebisbe metropoli tà 
participant en el dinar de les germanes Calcutes.

L’arquebisbe Omella celebra 
el seu primer Nadal a Barcelona
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Invitación a volver 
los ojos hacia Jesús

Al finalizar la eucaristía en la clausura 
del Año de la Misericordia, ante el pue-
blo de Dios reunido, el Papa se inclinó 
sobre la mesa preparada delante del 
altar y firmó la carta apostólica Miseri-
cordia et misera. El Papa, inclinado, era 
un signo de estas palabras: «Hemos 
aprendido que Dios se inclina hacia no-
sotros (cf. Os 11,4), para que también 
nosotros podamos imitarlo inclinándo-
nos hacia los hermanos». Su inclinación 
era una muestra «de la cercanía de Dios 
y de la potencia de su ternura».

Francisco, inclinado, enseñaba: «Es 
el tiempo de la misericordia, para que 
cada pecador no deje de pedir perdón 
y de sentir la mano del Padre, que aco-
ge y abraza siempre.»

El gesto de Francisco se une a la ac -
titud de tantas «personas que encar-
nan realmente la caridad», a «tantos 
signos concretos de bondad y ternu-
ra dirigidos a los más pequeños e in-
defensos, a los que están más solos 
y abandonados». Una llamada a «se-
guir viviendo con fidelidad, alegría y 
entusiasmo, la riqueza de la misericor-
dia divina».

Francisco, al comenzar su carta, de-
sea «misericordia y paz»; y al concluir-
la, mira hacia la Santa Madre de Dios, 
que nos acompaña: «Confiemos en su 
ayuda materna y sigamos su constan-
te indicación de volver los ojos a Jesús, 
rostro radiante de la misericordia de 
Dios.»

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

   

ENTREVISTA

JORDI FAULÍ

El proper moment memorable que es 
viurà a la Basílica de la Sagrada Família 
serà l’any 2021, quan es culmini la tor-
re de Jesucrist, amb la creu que la co-
ronarà. «Quan s’acabin les torres de la 
Façana de la Glòria, el conjunt harmò-
nic de les divuit torres serà d’una plàs-
tica extraordinària», assegura Jordi Fau -
lí, arquitecte director de les obres. Faulí 
pertany a la novena generació d’arqui-
tectes encarregats de la seva construc -
ció.

Què representa ser el continuador de 
l’obra de Gaudí?
Una gran responsabilitat, per ser cons-
tructors del projecte d’Antoni Gaudí i 
perquè és una església de l’Arxidiòce-
si amb dimensió i vocació de catedral, 
estimada per persones d’arreu, que la 
fan possible. La Sagrada Família ha de 
tenir la qualitat arquitectònica i la cons-
tructiva, i el simbolisme que correspon -
gui al projecte i a les intencions de Gaudí, 
i a una catedral, amb l’ús de la tecno-
logia constructiva adient.

Gaudí ha estat clau, en la seva recerca 
de Déu? 
Sempre cerquem aprofundir en la fe, 
enfortir-la. La gran oració i expressió 
de la fe cristiana que és la Sagrada Fa-
mília, expressada plàsticament per 
Gaudí, és per a mi una ajuda diària —i 
també una exigència. Estudiar el seu 
projecte —bella fusió de significat i ar-
quitectura— i intencions amb obedièn-
cia i determinació et porta a conèixer 
millor Antoni Gaudí com a testimoni 
d’arquitecte i creient, i a aprendre’n.

Gaudí quedaria content, quan estigui 
acabada?
Crec que si Antoni Gaudí la veiés, reco-
neixeria el seu projecte en el que s’ha 
construït i s’està construint. Treballem 
seguint de manera escrupolosa les di-
rectrius que va deixar escrites, dibuixa-
des o en models, i l’esperit del monu-
ment.

Òscar Bardají i Martín

El somni 
de Gaudí

2.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[1Jn 2,22-28 / Sl 97 / Jn 1,19-28]. 
Sant Basili el Gran (330-379), bis-
be de Cesarea de la Capadòcia, i 
sant Gregori Nacianzè (330-390), 
bisbe de Constantinoble, doctors 
de l’Església. Mare de Déu, auxili 
dels cristians; commemoració de 
la vinguda de la Mare de Déu a Sa -
ragossa. Sant Macari, abat; sant 
Isidor d’Antioquia, bisbe i mr.; 
sant Adelard (753-826), abat, cosí 
de Carlemany; santa Emma, vg.

3.  Dimarts [1Jn 2,29–3,6 / Sl 
97 / Jn 1,29-34]. Sant Anter, papa 
(grec, 235-236) i mr.; santa Geno-
veva (s. V), vg., patrona de París; 
sant Fulgenci, bisbe (agustinià); 
sant Daniel, mr.; sant Atanasi (o 
Tannari), mr.; sant Josep-Maria Tho-
masi, prev. teatí, card.; beat Alan 
de Solminiac, bisbe; beat Ciríac- 
Elies de Chavara, prev. carmelità.

4.  Dimecres [1Jn 3,7-10 / Sl 
97 / Jn 1,35-42]. Sant Rigobert, 
bisbe; sant Odiló, abat de Cluny 
(†1048); santa Isabel-Anna Seton, 
rel. paüla, dels Estats Units; bea-
ta Àngela de Foligno, rel. terciària 
franciscana; santa Genoveva Tor-
res, vg.

5.  Dijous [1Jn 3,11-21 / Sl 99 / 
Jn 1,43-51]. Sant Telèsfor, papa 
(grec, 125-136) i mr.; sant Simeó 
Estilita (388-459), monjo siríac; 
santa Emiliana, vg.; sant Joan-Ne-
pomucè Newman, bisbe (redemp-
torista); sant Carles de Sant Andreu, 
rel. passionista; beat Dídac-Josep 
de Cadis, prev. caputxí.

6.  † Divendres [Is 60,1-6 / Sl 71 / 
Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12]. Epifania 
del Senyor. Diada dels sants Reis 
o mags d’Orient: Melcior, Gaspar 
i Baltasar, i també Adoració (dels 
Reis, o Dora). Sant Melani, bisbe; 
sant Nilamó; santa Macra, vg. i mr.

7.  Dissabte [1Jn 3,22–4,6 / Sl 
2 / Mt 4,12-17.23-25]. Sant Ra-
mon de Penyafort (†1275), prev. 
dominicà, del Penedès, patró dels 
juristes i canonistes. Sant Julià de 
Toledo, bisbe; santa Virgínia, mr.; 
sant Crispí, bisbe; sant Tell, abat. 

8.  † Diumenge vinent, Baptis me 
del Senyor (lit. hores: 1a setm.) [Is 
42,1-4.6-7 / Sl 28 / Ac 10,34-38 / 
Mt 3,13-17]. Sant Apol·linar, bisbe; 
sant Severí, abat; 
sta. Gúdula (†712), 
vg., a Brussel·les; 
sant Pere Tomàs, 
bisbe (carmelità).

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Ahir va ser el darrer dia de l’any 2016. 
Avui és el primer del nou any. Molts van 
menjar anit els dotze grans de raïm, 
tot coincidint amb les dotze hores que 
marcaven els rellotges. També van beu-
re cava. Manifestació de bons desigs, 
petons i abraçades. En les revetlles fa-
miliars, la majoria dels més jovenets, 
un cop celebrat el traspàs d’any, se n’a-
naren a dormir. La son els anava ven-
cent. En algunes famílies, després del 
raïm, els seus membres van resar junts 
un parenostre. En d’altres revetlles, 
el raïm i el cava representaren una 
aturada en la festa que s’allargaria 
fins a la matinada. Serpentines, pape-
rets... festa amb els amics de sempre 
o amb d’altres tot just acabats de co-
nèixer. 
  Algunes persones ho van celebrar par-
ticipant en una vetlla de pregària o en la 
celebració de l’eucaristia, tot pregant 
per un bon any per a ells i per a tothom. 
Després, si així ho desitjaven, en el ma-
teix lloc o arribats a casa, també hi ha-
gué temps per brindar i compartir neules 
i torrons. Han estat diverses les mane-
res de celebrar el nou any.

Any nou: 
compartim la llum

  Em vénen a la memòria les parau-
les que vaig sentir fa dotze dies en 
una escola que el diumenge abans de 
Nadal convida anualment pares, pro-
fessors, religioses de la congrega ció 
titular, personal d’administració i ser-
veis i alumnes a una celebració avan-
çada de les festes que s’apropen. El di-
rector ens va dir: «Aquest curs ens hem 
proposat estar oberts a la llum dels al-
tres, i aquests dies n’hi ha molta, de 
llum, llum i més llum, llum per tot ar-
reu! Llums enlluernadors als aparadors 
de les botigues; llums de mil colors als 
carrers engalanats perquè hi passe-
gem; llums ben bonics a casa nostra, 
perquè quan vinguin tiets, avis i cosins 
vegin que estem de festa. Quin festival 
de llums i colors, oi? Però avui ens hem 
trobat per celebrar que la llum més im-
portant, la més intensa i la que més es-
calfa, és la que ens dóna la figura més 
petita del pessebre que hem preparat 
amb els pares, la de Jesús. “El missat ge 
que us anunciem és aquest: Déu és llum, 
i en ell no hi ha foscor de cap mena” (1Jn 
1,5). Descobrim-la de nou i compartim- 
la en les nostres accions de cada dia.»

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del libro de los Números (Núm 6,22-27)

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, 
esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hi-
jos de Israel: “El Señor te bendiga y te proteja, ilu-
mine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Se-
ñor te muestre su rostro y te conceda la paz”. Así 
invocarán mi nombre los hijos de Israel y yo los 
bendeciré».

Salmo responsorial (66)

R. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su 
rostro sobre nosotros; / conozca la tierra tus ca-
minos, / todos los pueblos tu salvación. R.

Que canten de alegría las naciones, / porque riges 
el mundo con justicia / y gobiernas las naciones 
de la tierra. R.

Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que todos 
los pueblos te alaben. / Que Dios nos bendi-
ga, que te teman / todos los confines de la tie-
rra. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Gálatas (Gál 4,4-7)

Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiempo, 
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido ba-
jo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la 
ley, para que recibiéramos la adopción filial. Co-
mo sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama: «¡“Abba”, Padre!». 
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hi-
jo, eres también heredero por voluntad de Dios.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 2,16-21)

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo ha-
cia Belén y encontraron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que 
se les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo 
oían se admiraban de lo que les habían dicho los 
pastores. María, por su parte, conservaba todas 
estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se 
volvieron los pastores dando gloria y alabanza a 
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme 
a lo que se les había dicho.
  Cuando se cumplieron los ocho días para cir-
cuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, co-
mo lo había llamado el ángel antes de su concep-
ción.

SOLEMNITAT�DE�LA�MARE�DE�DÉU

Lectura del llibre dels Nombres (Nm 6,22-27)

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues 
a Aharon i als seus fills: Beneïu el poble d’Israel 
amb aquestes paraules: “Que el Senyor et beneei-
xi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de 
la seva mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri cap 
a tu la mirada i et doni la pau”. Així interposaran el 
meu nom a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré».

Salm responsorial (66)

R. Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi.

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, / 
que ens faci veure la claror de la seva mirada. / 
La terra coneixerà els vostres designis, / i tots els 
pobles veuran la salvació.

Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Vós re-
giu el món amb justícia, / regiu les nacions amb 
rectitud / i guieu els pobles de la terra. R.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre, / que us lloïn 
tots els pobles alhora. / Que Déu ens beneeixi, / 
i el venerin d’un cap a l’altre de la terra. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Galàcia (Ga 4,4-7)

Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, 
Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut 
sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei, 
perquè obtinguéssim ja la condició de fills. l la pro-
va que som fills de Déu és que l’Esperit del seu 
Fill que ell ha enviat crida en els nostres cors: 
«Ab bà, Pare!» Per tant, ja no ets esclau, sinó fill; 
i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 2,16-21)

En aquell temps, els pastors anaren a Bet-Lèhem 
i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjado-
ra. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el 
que els havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho 
sentia es meravellava del que deien els pastors. 
Maria conservava aquests records en el seu cor 
i els meditava.
  Després els pastors se’n tornaren, glorificant 
Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit; tot van 
trobar-ho com els ho havien anunciat.
  Passats vuit dies, quan hagueren de circumci dar- 
lo, li posaren el nom de Jesús; era el nom que ha-
via indicat l’àngel abans que el concebés la seva 
mare.

Avui tenim bons motius d’alegria, d’il·lusió, de refle-
xió, de pregària, d’acció de gràcies. D’acció de grà-
cies a Déu pels dons que n’hem rebut durant el 
2016. També d’alegria i d’il·lusió: any nou, vida no-
va... De reflexió: on ens ha dut durant l’any passat 
la manca de transparència o d’humanitat?... O a 
l’inrevés, com ens ha anat de bé l’esperit de lliber -
tat i de dignitat enfront del pensament únic que s’im-
posa arreu?

I una pregària: que Déu continuï vetllant sobre 
nosaltres durant l’any que avui estrenem. Repetim 
la bella benedicció sacerdotal, tan escaient en 
aquesta jornada de la pau: «Que el Senyor et beneei -
xi i et guardi, que giri cap a tu la mirada i et doni la 
pau.» 

La pau és un do i és un projecte. Si demanem a 
Déu la pau, ens comprometem també a crear les 
condicions que la fan possible. La pau és fruit de 
la justícia, és a dir, de la correcta relació amb Déu, 
amb les persones i amb les coses. Mirem de no 
repetir els errors de l’any passat i fem fora la cor-
rupció que tot ho empastifa. 

Presidint l’any nou i la jornada de la pau hi veiem 
una Dona, santa Maria, Mare de Déu. Una dona 
amb un nen als braços, amb els ulls ben oberts, amb 
les orelles atentes, reflexionant i meditant. Aten-
ta a la veu de Déu, deixà el camí obert a l’Esperit 
Sant perquè formés Jesús en ella. 

Avui Maria i Josep imposaren al Nen el nom de 
Jesús: Déu que salva fent-se Emmanuel, Déu amb 
nosaltres. És amb nosaltres quan ens reunim en el 
seu Nom i quan el veiem en el germà mancat d’ali-
ment, de vestit, de salut, d’estimació, de consol. 
Quan celebrem l’Eucaristia. Mai no estem sols.

Que la mirada maternal de Maria ens acompa-
nyi durant tot aquest any que encetem. Fem nos-
tra la seva actitud generosa i oberta.

Feliç Any Nou! 

P. JAUME SIDERA 
claretiàCOMENTARI

Déu que 
salva fent-se 
Emmanuel



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dissabte 7. Concelebrarà l’eucaristia 
d’ordenació de Mons. Francesc Conesa 
Ferrer, com a bisbe de Menorca.

Actes
Missa en memòria de 
la serventa de Déu 
Rosa Deulofeu. En el 
13è aniversari de la 
seva mort, dilluns 9 
de gener (19 h), a la 
pquia. de Sant Agustí (pl. Sant Agustí 
2), se celebrarà una eucaristia en me-
mòria de qui fou delegada de Joven-
tut de la nostra arxidiòcesi. Presidirà 
la celebració Mons. Sebastià Taltavull.

Concert a la parròquia de Santa Maria 
del Remei (pl. de la Concòrdia, 1), amb 
Juan de la Rubia, orgue. Diumenge 8 de 
gener (18 h).

Novahumanitas. Sessió «Descobreix- 
te tu mateix». Dies 4-5 i 11-12 de fe-
brer (c/ Àgila, 12), impartida per Mn. 
Josep Font. La sessió vol ajudar a pren-
dre consciència i experimentar el con-
junt de realitats internes que constituei-
xen la persona, a establir un contacte 

a cambio. Regalo es el sol, el aire que 
respiramos, las montañas y llanuras 
junto a las que habitamos. Regalo es 
la salud y comer en paz el pan de ca-
da día. Hasta la enfermedad, mirada 
con los ojos de la fe, puede ser un re-
galo espiritual que nos ayude a volver 
a Dios, a poner en Él nuestra confian-
za, a quitar importancia a otras co-
sas que antes nos hacían sufrir. 

¿Por qué no volver a embalar los 
viejos regalos y abrirlos contemplán-
dolos con nuevos ojos? Una buena 
ocasión para recordar, celebrar y mi-
rarse a los ojos es el aniversario del 
nacimiento o de la boda, la fiesta de 
Navidad o de Reyes. Magnífica oca-
sión para volver al manantial, al ori-
gen de la alegría, de la felicidad, del 
amor y, quizás, para olvidar que ya no 
tenemos regalos nuevos que ofrecer-
nos; y también para volver a aprender 
que Dios es el regalo más hermoso de 
la vida.

 D
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AGENDA

Un obispo canadiense, Mons. Hame-
lin, cuenta en su libro Un sourire sous 
la pluie, que un sobrino suyo de cua-
tro años dijo un día a su padre: «Ten-
go ganas de que llegue la Navidad». 
Su padre, queriendo ver la reacción 
de su hijo, le dijo: «Sí, ciertamente, la 
Navidad es muy hermosa... pero no 
sé si este año tendrás algún regalo. 
Ya sabes que hemos tenido que ha-
cer reparaciones en la granja y he-
mos gastado mucho dinero». A es-
tas palabras siguió un largo silencio. 
Por fin el niño rompió el silencio y di-
jo: «Papá, si quieres puedes coger el 
camión que me regalaste el año pa-
sado, lo envuelves con papel de re-
galo y ... con eso me conformo.»

Qué preciosa reacción la de ese 
muchachito. Le parecía muy hermo-
so poder abrir el paquete de regalo. 
Quería volver a experimentar la sen-
sación de gozo que tuvo la última Na-
vidad al abrir su regalo.

¿No podríamos aprender algo de 
este hecho? ¿No podríamos aprender 
algo de este muchachito de cuatro 
años? A veces, dice san Benito en su 
Regla, Dios nos habla por medio de 
los más jóvenes.

En medio de nuestra vida ordina-
ria y rutinaria, ¿no sería bueno volver 
a recordar y revivir el gozo de lo que ya 
poseemos: de una amistad, de una 
ayuda, del amor generoso dado con 
ilusión y para siempre? Todo en nues-

tra vida ha sido y es un regalo, pero 
quizás no lo saboreamos como tal, 
nos hemos acostumbrado y hemos 
perdido la ilusión y el asombro ante la 
vida, ya no nos maravillamos ante las 
cosas, ante las personas, ante casi 
nada. La rutina nos ha arrebatado 
nuestros ojos de niño y los ha cubier-
to de unas tremendas dioptrías que 
ningunas gafas pueden corregir. La 
Navidad que se aproxima, con el 
misterio admirable del Dios Niño y la 
Luz de su estrella, puede devolver-
nos unos ojos nuevos, la mirada de la 
fe, que lo ve todo, hasta lo más sen-
cillo y corriente, con asombro agra-
decido, como un regalo maravilloso. 

Regalo es el encuentro de unos no-
vios, el amor de los esposos. Regalo 
es la sonrisa del nieto a los abuelos 
cuando empezó a caminar. Regalo 
es la amistad cálida y fiel. Regalo es 
el vecino que está siempre dispues-
to a echar una mano sin pedir nada 
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Un regalo para ti

més profund amb el fons essencialment 
positiu de la seva personalitat (feta a 
imatge i semblança de Déu) i a apren-
dre a viure d’acord amb aquesta ri -
que sa. Per a més informació i inscrip-
cions: Mn. Josep Font, t. 616 164 006; 
a/e: info-barcelona@novahumanitas.
org / web: www.novahumanitas.org

«Místics i sants franciscans. Els bojos 
de Déu». Dissabte 14 de gener (10-16 
h), trobada fraterna amb les següents 
activitats: Ponència de fra Lluís Arrom 
«Bojos de Déu. Els sants franciscans». 
Aproximació a: Santa Elisabeth d’Hon-
gria, per Enric Emo; Sant Bonaventura, 
per fra Jacint Duran; fra Eloi de Bianya 
i companys, per fra Eduard Rey; fra Pe-
re Vila, per fra Mateu Sanclimens. Ex-
periència d’acompanyament a dones 
en situació d’exclusió social: «El lloc de 
la dona», per M. del Mar Galceran. Eu-
caristia a la cripta. Cinefòrum Un hom-
bre para la eternidad (vida de sant Tho-
mas More), presentat per Anna Casas. 
Hi haurà servei de guarderia, prèvia 
sol·licitud. Si us voleu quedar a dinar 
heu d’avisar a: t. 934 161 812, de di-
lluns a divendres, de 16 a 19.30 h 
(Sra. Lídia). Organitza Pompeia Grups 
(c/ Riera Sant Miquel, 1 bis). Entra-
da lliure.

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Guatemala amb motiu 
de l’ordenació episcopal de Josep Par-

ra. Del 16 al 24 de gener. Ens acompa-
nyarà Mn. Jaume Aymar, director de Ca-
talunya Cristiana. Per a més informació 
i inscripcions: Ruth Travel, t. 934 673 
244, info@ruthtravel.es, www.ruth-
travel.es 

Publicacions
Com aplicar Amoris 
laetitia, del carde -
nal Martínez Sistach. 
L’autor d’aquest lli-
bre de 86 pàgines va 
partici par en els dos 
darrers sínodes so-
bre la família. Això el 
fa un observador qualificat del contin-
gut de l’exhortació publicada pel papa 
Francesc, amb el títol Amoris laetitia. 
En aquesta obra ofereix una veritable 
guia de lectura de l’extens document 
del papa Francesc. És especialment 
interessant el capítol 6è, titulat «Pers-
pectives pastorals d’Amoris laetitia». 
La revista Vida Nueva ha publicat ín-
tegrament aquest capítol en la secció 
Pliego, d’un dels seus darrers núme-
ros. En la coberta del llibre apareix la 
fotografia del papa Francesc i del car-
denal Martínez Sistach, dirigint-se a 
una de les sessions plenàries del síno-
de. Està editat per Claret en les edicions 
catalana i castellana. 

Cinco homilías para cada domingo. Es-
te libro de Vicente Collado Bertomeu, 

editado por Verbo Di-
vino, tiene 400 pág. y 
ofrece cinco homilías 
para cada uno de los 
domingos del ciclo A, 
que es el que se sigue 
en el actual año litúr-
gico. El autor es un 
sacerdote de la archi-
diócesis de Valencia que amplió sus es-
tudios en el Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma, donde en 1970 obtuvo el gra-
do de doctor en ciencias bíblicas y ha 
sido profesor en la Facultad de Teolo-
gía San Vicente Ferrer de Valen cia.

Exposicions
«Vida i espiritualitat 
de santa Teresa de 
Calcuta». Del 14 de 
gener al 2 de febrer 
podreu visitar aques-
ta exposició, que ha 
anat peregrinant per 
diverses ciutats de 
l’Estat espanyol i que després de la 
canonització de la Mare Teresa arriba 
a Barcelona, a la parròquia de Santa 
Anna (c/ Santa Anna, 29), de dilluns a 
divendres, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h; 
dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 20 h; 
i diumenges d’11.30 a 14 
h. Entrada gratuïta. Infor-
mació: t. 670 994 287, 
www.motherteresa.org
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