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N.1
ANY XX

Comencem l’any, cada any nou, celebrant  
la solemnitat dedicada a Maria com a Ma- 
re de Déu. Tota la gràcia de la que ella fou  
plena, tots els dons amb que el Senyor la  
va enriquir, tota la seva existència en rea- 
litat anava adreçada a aquesta missió,  
ser la Mare de Jesús que és Déu, que és el  
mateix que dir ser la Mare de Déu. 

Per això, enmig de les foscors o les pors  
que puguem experimentar en aquest 
món, enmig de les tenebres que envol-
ten l’inici d’aquest nou any, si creiem de 
debò que Ell ha vingut a la terra, que ha 
vingut a salvar-nos, no podem dubtar 

que Ell és amb nosaltres. El Fill de Déu 
s’ha fet home per nosaltres, per a mi,  
podem pensar cada un de nosaltres. 
I en cara més, fet un de nosaltres, ha-
vent-ho donat tot per nosaltres, s’ha 
quedat amb nosaltres. I ens ha donat 
Maria, la seva Mare, la Mare de Déu, com 
a mare nostra. 

Què hem de témer, doncs? Són significa-
tives les paraules que li va dir la Verge de 
Guadalupe a l’afligit sant Joan Dídac un 
12 de desembre de 1531: «No s’entristeixi 
el teu cor… És que no soc jo aquí, que soc 
la teva Mare?».

Pau, confiança doncs. Però també ens cal 
ser constructors de la pau. En aquest pri-
mer dia de l’any, dia que celebrem tam- 
bé la Jornada Mundial de la Pau, el papa 
Francesc ens recorda en el seu missatge 
per aquesta Jornada Mundial de la Pau: 

«Encara que els esdeveniments de la 
nostra existència semblin tan tràgics i ens  
sentim empesos al túnel fosc i difícil de 
la injustícia i el patiment, estem cridats a 
mantenir el cor obert a l’esperança, con- 
fiant en Déu que es fa present, ens acom- 
panya amb tendresa, ens sosté en la 
fatiga i, sobretot, orienta el nostre camí.  
Amb aquest ànim sant Pau exhorta cons- 
tantment la comunitat a estar vigilant, 
buscant el bé, la justícia i la veritat: “No 
dormim, doncs, com fan els altres: ro-
manguem desperts i siguem sobris” (1Te 
5,6). És una invitació a romandre desperts,  
a no tancar-nos en la por, el dolor o la re- 
signació, a no cedir a la distracció, a no 
desanimar-nos, sinó a ser com sentine-
lles capaços de vetllar i distingir les pri-
meres llums de l’alba, especialment a les  
hores més fosques.”»

Un missatge d’esperança, certament. Pe- 
rò també de prendre consciència de la 
nostra responsabilitat com a cristians.  
En el món hi ha molt de patiment, i nosal-
tres hem d’obrir-lo a la vinguda del Senyor  
que ens porta la pau i oferir-la als nostres  
germans.

Aquesta és la benedicció que Déu reve- 
la a Moisès perquè la pronunciï sobre el  
poble:
« Que el Senyor et beneeixi i et guardi. 
Que et faci veure la claror de la seva 
mirada i s’apiadi de tu. 
Que fixi damunt teu la seva mirada  
i et doni la seva pau» (Nm 6,23-26).

Maria Mare de Déu,  
Mare de la Pau

CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL
Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

IGNASI M. FOSSAS

Amb l’objectiu d’oferir una presenta-
ció i una anàlisi crítica dels diferents 
mètodes utilitzats fins ara per a l’estu- 
di del cicle anual de les celebracions,  
el P. Ignasi M. Fossas, OSB, ha publicat  
Epistemología del año litúrgico. Análi-
sis de distintos métodos de estudio y 
presentación del método SPES (Centre  
de Pastoral Litúrgica). El llibre ajuda a 
comprendre l’any litúrgic com la pre-
sència de Crist salvador i el seu impac- 
te en la vida del creient. A més, l’autor  
proposa un model propi —SPES—, pen-
sat perquè la celebració integral de 
l’any litúrgic pugui contribuir «a l’aco-
lliment i a l’apropiació del misteri de 
Crist, a la configuració amb Ell per part  
del fidel cristià en la seva totalitat».

Què ens aporta el llibre?
Una presentació de les diferents ma-
neres com s’ha estudiat l’any litúrgic 
en els darrers 150 anys. És com si en-
tréssim en el taller d’un fuster o d’un 
joier i, per entendre més bé el que fan, 
ens poséssim a estudiar les eines que 
utilitzen.

Què és el mètode SPES?
És una proposta per aprofundir en l’a- 
propiació de la salvació que ens ve de 
la passió, mort i resurrecció de Nostre  
Senyor Jesucrist. Parteix de la base que  
l’ésser humà està format per cos, àni-
ma (dimensió psico-emotiva) i espe-
rit, i respon a les preguntes: de quina 
manera afecta al meu cos, a la meva 
psicologia o a la meva dimensió espi-
ritual, el fet de ser salvat per Jesucrist 
tal com ho estem celebrant en cada 
temps de l’any litúrgic.

Per què a Montserrat hi ha un gran 
amor per la litúrgia?
Perquè la litúrgia és un element fo- 
namental de la vida cristiana, i els 
monjos no volem ser altra cosa que 
cris tians que viuen a fons la seva fe.  
A més, quan la litúrgia se celebra bé, 
tot —ritus, celebrants, textos— es fa 
més transparent a la gràcia de Déu i  
a la presència salvadora de Crist.

Òscar Bardají i Martín

Comprendre 
l’any litúrgic Es van casar fa poc més de dos me- 

sos, després d’un nuviatge de quasi 
dos anys. Estan entre els vint-i-cinc  
i els trenta anys. Treballen tots dos, 
contents de les seves feines. En l’àm- 
bit familiar han rebut una forma-
ció cristiana, participant, també en 
grups juvenils de fe i de servei. Tenen  
l’acompanyament espiritual d’un 
sacerdot. Cadascú el seu. Partici-
pen en la celebració de l’eucaristia 
dominical i en una pregària d’ado-
ració quinzenalment. Són el que 
se’n diu: catòlics practicants. 

Amb el casament han d’aprendre  
a fer junts moltes coses. Una d’elles, 
la pregària. N’han parlat. Ella voldria 
compartir-ne moltes estones i ell 
considera que la pregària és quel-
com molt personal i prefereix fer-la 
en la pròpia intimitat, sense exclou-
re alguna compartida. N’han par-
lat, ho han pregat i, acostant po- 
sicions personals, han acordat que 
beneiran taula, que, al matí cadascú  
organitzarà la seva pregària i que a  
la nit, abans d’anar a dormir faran 
junts el parenostre, agraint el dia que  
acaba. Fa dues setmanes que així 
ho fan. «Tots dos es posaren a pregar  
suplicant la protecció de Déu. Tobies  
va començar així la seva súplica: Si-
gues beneït, Déu dels nostres pares, 

Sigues beneït, Senyor!
que el teu nom sigui beneït per totes  
les generacions: que et beneeixin 
per segles i segles el cel i tot el que 
has creat» (Tb 8,5).

Bon desig el d’aprendre a fer de la  
pregària part de la vida de cada dia 
i de la vida matrimonial. Pregar des 
de la vida. Les seves vides que, enca- 
ra que no en fossin conscients, en el  
projecte de Déu, feia temps que s’a- 
naven apropant, fins aquell dia del 
primer trobament. Han caminat 
junts. Ho han fet captivats pel que 
cadascú ha aportat a la parella i 
que comparteixen: els valors i les  
creences, la senzillesa, el paper de  
les petites coses, compartir el desig 
per la feina ben feta, l’humor intel·li-
gent, fer-se el bé l’un a l’altre i fer-se, 
també, millors persones. Descobrir 
que es tenen l’un a l’altre, que volen 
estar junts i seguir junts. Que es vo-
len respectar. Saber que Déu passa  
per les seves vides, pel seu matrimo-
ni i els convida a estimar-se, i a esti-
mar els altres amb la pregària i les  
obres, per amor a Déu. 

«Vulgues apiadar-te de nosaltres  
dos, fes que arribem plegats a la  
vellesa. Llavors van afegir tots dos 
alhora: Amén, amén» (Tb 8,8). De la  
vida a la pregària, de la pregària a  
la vida.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

En brazos de la Madre

Hoy celebramos a nuestra Señora, a 
la Madre de Dios gozosa y contem-
plativa. En sus brazos está Jesús,  
un pequeño que ella debe cuidar, 
un niño que es Dios. Madre e Hijo se 
miran y se aman entrañablemente. 
«Dios se ha unido a la humanidad, 
para siempre. Está en el regazo de 
su madre, que es también nuestra 
madre, y desde allí derrama una  
ternura nueva sobre la humanidad»,  
exponía el papa Francisco.

Jesús es «el Amor encarnado, na- 
cido como nosotros de una madre  
para ser hermano de cada uno.  
El Dios-con-nosotros nos ama inde-
pendientemente de nuestros erro-
res».

María estremecida de gozo en la 
presencia de Dios, que viene a sal-
varnos, también nos mira a nosotros  
con ternura. Ella, la Madre bendita,  

nos enseña el camino, nos toma de 
la mano y nos acompaña. ¡También  
nos lleva en sus brazos! Nos cuida en  
nuestras necesidades. 

Pidamos al Niño Dios que sepamos 
contemplar a su Madre, con tan-
to amor, agradecimiento y ternu- 
ra, como él lo hace. Acerquémonos  
a Ella, dialoguemos y conversemos 
con nuestra Madre. A lo largo de 
nuestra vida, María «nos consuela,  
nos libera y nos santifica». Ella nos 
acoge y nos ama a cada uno per-
sonalmente. Cuando le explicamos 
nuestras necesidades y el amor que  
le tenemos siempre nos escucha. 
«La Madre no necesita de muchas 
palabras, no le hace falta que nos 
esforcemos demasiado para expli-
carle lo que nos pasa. Basta musitar  
una y otra vez: “Dios te salve, María…”»  
(Cf. 01.01.19, GE 176).

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

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

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
2.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[1Jn 2,22-28 / Sl 97 / Jn 1,19-28]. Sant  
Basili el Gran (330-379), bisbe de 
Cesarea de la Capadòcia, i sant 
Gregori Nacianzè (330-390), bis-
be de Constantinoble, doctors de  
l’Església. Mare de Déu, auxili dels 
cristians; commemoració de la  
vinguda de la mare de Déu a Sara- 
gossa. Sant Macari, abat; sant Isi-
dor 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 Genoveva (s. 
V), vg., patrona de París; sant Ful-
genci, bisbe (agustinià); sant Da-
niel, mr.; sant Atanasi (o Tannari),  
mr.; sant Josep-Maria Thomasi,  
prev. teatí, card.; beat Alan de Sol- 
miniac, 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. paü- 
la, dels Estats Units; santa Geno-
veva Torres, vg.; beata Àngela de 
Foligno, rel. terciària franciscana.

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-Nepomu-
cè Newman, bisbe (redemptoris- 
ta); 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 Ramon 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: 3a setm.)  
[Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / Ac 10,34-38 /  
Mt 3,13-17]. Sant Apol·linar, bisbe; 
sant Severí, abat; 
santa Gúdula (†712),  
vg., a Brussel·les;  
sant Pere Tomàs, 
bisbe (carmelità).
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COMENTARI

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 beneeixi  
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 interpo-
saran 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. R.

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 pleni-
tud, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nas-
cut sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la 
Llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills.  
l la prova que som fills de Déu és que l’Esperit del  
seu Fill que ell ha enviat crida en els nostres cors: 
«Abbà, 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 menja-
dora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van con- 
tar 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  
havia indicat l’àngel abans que el concebés la se- 
va mare.

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 hijos de Israel: “El Señor te 
bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y 
te conceda su favor. El Señor te muestre su ros-
tro 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 
caminos, / 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 hijo,  
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 
hacia 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, conserva-
ba todas estas cosas, meditándolas en su co-
razón. 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,  
como lo había llamado el ángel antes de su con- 
cepción.

SOLEMNITAT DE L A MARE DE DÉU

La diada d’avui té molt de relleu pels fets litúrgics  
i socials que s’hi posen en relleu: la Solemnitat 
de Santa Maria, Mare de Déu; l’inici d’un nou any 
en els nostres calendaris; els molts bons desitjos  
que en aquesta diada ens manifestem els uns als  
altres; les grans celebracions, de tota mena, que 
s’han fet aquesta nit; una bona jornada per pre-
gar per la pau en el nostre món i a casa nostra…

Possiblement sigui aquesta la solemnitat més 
antiga dedicada a la Mare de Déu. Encara que 
sigui eclipsada, socialment, pels diferents ele-
ments que es viuen en aquest dia.

Centrant-nos en la celebració cristiana de la 
fe, podem saludar-nos amb la benedicció del lli-
bre dels Nombres, que s’atribueix a Moisès: «Que 
el Senyor et beneeixi i et guardi… que et faci veu-
re la claror de la seva mirada i s’apiadi de tu; … 
i et doni la pau». I per acabar-ho de completar, 
sant Pau hi afegeix: «Déu envià el seu Fill… per  
rescatar-nos… i obtinguéssim la condició de fills». 

Els pastors de Betlem són els primers a desco-
brir el naixement del Messies, i «es troben amb 
Maria i Josep, amb el nen a la menjadora»… «Tot-
hom es meravellava del que deien els pastors»… 
«glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i 
sentit»… «Maria conservava aquests records en el  
seu cor i els meditava»… «Passat vuit dies, fou cir-
cumcidat i li posaren el nom de Jesús» (que vol 
dir «Déu salva»).

No podem deixar passar per alt els esdeveni-
ments que aquests dies celebrem. Cal que els 
meditem i incorporem en la nostra vida els bons 
ensenyaments que se’ns donen:

—El naixement de Jesús, Fill de Déu i fill de Maria.
—La gran missió de Maria, la Mare de Déu.
—La callada missió de Josep, l’espòs de Maria.
—El pastors que lloen, glorifiquen Déu i ajuden.

Som cridats avui a fer com Maria, bo i posant- 
nos al seu costat: MEDITANT AQUESTS FETS EN EL 
NOSTRE COR. Els cristians, necessitem Maria com 
a mare, que vetlla pel seu fill i per tots nosaltres. 
Que ens acosti a Jesús, i intercedeixi per nosaltres,  
a fi que el Senyor ens doni la pau, l’amor, la salva-
ció.

La pau entre els pobles i nacions, la pau en les 
nostres famílies, i en els nostres cors.

Santa Maria, 
Mare de Déu

MN. JOSEP SERRA I COLOMER
Canonge de la Catedral de Barcelona
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VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Aquest diumenge 1 de gener, a les 12 
h. Presideix la Missa de Santa Maria, 
Mare de Déu, en el dia de Cap d’Any, 
a la Catedral.

Divendres 6 de gener, a les 12 h. Pre-
sideix la Missa de la Solemnitat de l’E- 
pifania a la Catedral.

Notícies

Felicitació de Nadal. El dimecres 21 de  
desembre va tenir lloc la felicitació 
de Nadal al Bisbat. Mn. Fidel Catalán, 
vicari general, tot felicitant al Sr. Bisbe,  
feu un repàs dels actes més desta-
cats d’aquest any. El bisbe Salvador, 
tot felicitant els diocesans, els convi- 
dà a entrar en el misteri de Nadal, a  
no quedar-se en l’embolcall exterior 
sinó a entrar en el sentit profund del 
fet que Déu s’ha fet home per redi-
mir-nos.
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Empezamos el año celebrando la 
solemnidad dedicada a María, Ma-
dre de Dios. Esto significa que toda  
la gracia de la que ella fue llena, to-
dos los dones con que el Señor la 
enriqueció, toda su existencia iba 
dirigida a esta misión, ser la Madre 
de Jesús que es Dios, ser por tanto 
la Madre de Dios.

Celebramos a la vez la Jornada 
Mundial de la Paz. María es también  
Madre de la Paz porque Cristo, su 
Hijo, es la paz verdadera. Los judíos  
se saludaban con la expresión «Sha- 
lom», que significa «paz», pero tam- 
bién bienestar, plenitud. En el Anti - 
guo Testamento la paz era un don de  
Dios, un don que traería el Mesías al  

mundo. Y en Belén los ángeles anun- 
ciaron la paz a los hombres que ama  
al Señor (Lc 2,14), porque la Paz es Él, 
Jesucristo, presente ya en el mundo.

Quizás nos podríamos preguntar,  
como hacen algunos, que si esto es  
así, si el Mesías ya ha venido y está  
con nosotros, ¿cómo es que todavía  
no hay paz en el mundo? La respues- 
ta es evidente. Él ha venido cierta- 
mente, y Él es la paz, pero nosotros de- 
bemos recibirla, debemos hacerla  
realidad en nuestras vidas, y si no  
acabamos de hacerlo, la paz no 
puede ser todavía una realidad uni- 
versal.

Hoy es por tanto un día dedicado 
también a la Paz, pero no sólo para 

hablar de ella. Si de verdad recibi- 
mos a Jesús al Hijo de Dios, portador  
de la paz verdadera, nosotros debe- 
remos ser también portadores de 
esa paz al mundo, constructores de  
esa paz. Por eso el papa Francisco 
nos recuerda en su mensaje para  
esta Jornada Mundial de la Paz:

«Aunque los acontecimientos de  
nuestra existencia parezcan tan 
trágicos y nos sintamos empujados  
al túnel oscuro y difícil de la injusti- 
cia y el sufrimiento, estamos llama- 
dos a mantener el corazón abierto a  
la esperanza, confiando en Dios que 
se hace presente, nos acompa- 
ña con ternura, nos sostiene en la 
fatiga y, sobre todo, orienta nuestro 
camino. Con este ánimo san Pablo 
exhorta constantemente a la co-
munidad a estar vigilando, buscan- 
do el bien, la justicia y la verdad: “No  
nos durmamos, pues, como hacen  
los demás: permanezcamos des-
piertos y seamos sobrios” (1Tes 5,6).  
Es una invitación a permanecer des- 
piertos, a no encerrarnos en el mie-
do, el dolor o la resignación, a no ce- 
der a la distracción, a no desanimar- 

nos, sino a ser como centinelas ca- 
paces de velar y distinguir las prime- 
ras luces del amanecer, especial-
mente en las horas más oscuras.»

Un mensaje de esperanza, cierta- 
mente pero también de apertura  
a los hermanos, de velar i confiar, de  
tomar conciencia de nuestra res-
ponsabilidad como cristianos. En el  
mundo hay mucho sufrimiento, y 
nosotros debemos abrirnos a la ve- 
nida del Señor que nos trae la paz y  
ofrecerla a nuestros hermanos. 
Oremos hoy especialmente por la 
paz, por los sufrimientos producidos  
por las guerras que existen en el mun- 
do, y por las que hay a veces también  
en nuestras familias, en la Iglesia in- 
cluso. 

Oremos hoy con la bendición que  
Dios reveló a Moisés para que la pro- 
nunciara sobre el pueblo:

« Que el Señor te bendiga  
y te guarde. 
Que te haga ver la claridad  
de su mirada y se apiade de ti. 
Que fije sobre ti su mirada  
y te dé su paz» (Núm 6,23-26).

María Madre de Dios, 
Madre de la Paz
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CONSELL PRESBITERAL

El divendres 16 de desembre es va  
constituir el Consell Presbiteral amb  
aquests preveres:

Càrrecs nats: 
— Mn. Fidel Catalán Catalán, Mn. Joan  

Làzaro Padrós, Mn. Joan Carles  
Montserrat Pulido, Mn. Josep Mon- 
fort Mengod i Mn. Eduardo Pire Ma- 
yol.

Membres elegits: 
— Representants territorials: Mn. An-

toni Deulofeu González (Terras-
sa), Mn. Fernando Castro García, 
CORC (Sabadell Nord), Mn. Carles  
Cahuana Bartra (Sabadell Cen-
tre i Sud), Mn. Josep Gassó Lécera  
(Montcada), Mn. Joaquim Mese- 
guer García (Rubí), Mn. Emili Mar- 
lés Romeu (Sant Cugat), Mn. Ser- 
gio González Ferreiro (Granollers),  
Mn. Francesc Jordana Soler (Mo- 
llet), Mn. Santiago Collell Aguirre 
(Montbui-Puiggraciós) i Mn. Igna-
si Condal Elies (Montseny).

— Representants funcionals: P. Jau-
me Cerdà Poch, SJ (Religiosos).

Designats pel Sr. Bisbe: 
— Mn. Xavier Blanco Castro i Mn. Joan  

Hernández Plaza.
En sortí elegit secretari Mn. Xavier  
Blanco Castro, i adjunt al secreta- 
ri Mn. Joan Hernández Plaza.

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

El dissabte dia 17 de desembre que- 
dà constituït el Consell Pastoral Dio- 
cesà amb els següents membres:

Càrrecs nats: 
— Mn. Fidel Catalán Catalán, Mn. Joan  

Carles Montserrat Pulido, Mn. Jo-
sep Monfort Mengod i Mn. Eduar-
do Pire Mayol.

Membres elegits:
— Representants territorials: Sr. Joan  

Baltà Torredemer (Terrassa), Sr. 
Jaume García Figueras (Sabadell  
Nord), Sr. Antoni Górriz Navarro (Sa- 
badell Centre-Sud), Sr. Javier Hue- 
lin Sainz de la Torre (Sant Cugat),  
Sra. Pilar Teruel Alonso (Montca-
da), Sr. Lluís Albert Laliga Díaz (Ru- 

bí), Sra. Teresa Ortiz Burgués (Gra- 
nollers), Sr. Vicenç Vilà i Armadans  
(Mollet), Sra. Núria Bosch Roca 
(Montbui-Puiggraciós) i Sr. Oriol  
Grèbol Nogueras (Montseny).

— Representants funcionals: Mn. Xa- 
vier Blanco Castro (Secretari del 
Consell Presbiteral), Mn. Eduardo  
José Pire Méndez de Andés, DP 
(Representant diaconat perma-
nent), Sra. Àngels Prats Moreno  
(Catequesi), Sra. Carmina Cap-
puyns Jordán (Joventut), Sr. Au-
gust Figueras Verdera (Pastoral  
de la Salut), Sra. Mònica Martínez  
Reche (Pastoral Social), Sor M. Car- 
men Parra Acebes, CM (Vida Con- 
sagrada) i Sra. Roser Álvarez Gon- 
zález (Ensenyament i Escoles). 

Designats pel Sr. Bisbe: 
— Sr. Francesc Matencio Canudas,  

Sr. Alfons Collado Genaro, Sr. Pere Vi- 
dal Sanahuja, Sra. Mercè Busquets  
Alted, Sr. Josep Argemí Renom.

Es feren les votacions per elegir el 
secretariat i fou designat secreta ri 
el Sr. August Figueras Verdera i ad- 
junta al secretari la Sra. Núria Bosch  
Roca.

Nomenaments

Agenda
Concert d’orgue, a càrrec de Mikel 
Ansola. A la Parròquia de la Sagrada  
Família de Terrassa. Diumenge 8 de 
gener a les 18 h.

Aportacions a la fase continental  
del Sínode de Bisbes. Fins al diven- 
dres 13 de gener, els diversos grups  
que han participat en la fase dioce-

sana de preparació del Sínode po-
den fer arribar les seves aportacions 
al correu electrònic: secretaria@bis-
batdeterrassa.org
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