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Un Nadal diferent
Enguany viurem un Nadal diferent. No em refereixo a les diferències que descriu John Grisham en
el seu llibre Skipping Christmas,
que va ser portat a la gran pantalla i ha esdevingut un conte
clàssic per als temps moderns i
una mirada divertida al trasbals
frenètic que s’apodera de la societat quan arriba l’hora de celebrar la nostra tradició més entranyable. Aquest llibre planteja
la possibilitat de prescindir en
el seu moment del «Nadal» en el
sentit de les trobades familiars
obligades, els dinars d’empresa
ineludibles, els centres comercials plens de gent o els regals forçats i, a vegades, una mica ridículs.
Això és el que pensen els personatges, Luther i Nora Krank, quan
decideixen que, una vegada a
la vida, se saltaran les activitats
que el seu veïnat organitza cada any en
aquestes dates, i la seva casa serà l’única
que no tindrà un Pare Noel a la teulada;
i tampoc organitzaran cap sopar la nit
de Nadal, ni posaran el típic avet amb ornamentació nadalenca al saló. Fins i tot
decideixen que el 25 de desembre faran
un creuer pel Carib. Al final es capgiren
els plans i acaben celebrant el Nadal a
contracor. Resumint, el llibre és una comèdia plena de tòpics nord-americans
amb un final feliç. Al mateix temps és una
crítica al consumisme desmesurat d’aquesta època.
El nostre Nadal serà diferent enguany; no
n’hi ha dubte. Quan escric aquestes ratlles acaben d’arribar les últimes normatives del Govern. El Consell Interterritorial
ha acordat tot un conjunt de mesures

forament dels temples en
les celebracions religioses.
És ben cert, en els aspectes
exteriors, el nostre Nadal
serà diferent, i no podem
fer altra cosa que acceptar
i suportar amb paciència
unes restriccions que afecten, en bona mesura, les trobades familiars tan pròpies
d’aquestes dates i tan necessàries donada la situació anímica de moltes persones.

per a la celebració de les properes festes
amb l’objectiu de garantir la seguretat i
minimitzar tant com es pugui l’efecte de
la pandèmia. Es tracta d’un marc comú
que demana una coordinació eficaç a
tots nivells: nacional, autonòmic i local,
així com el treball conjunt amb els municipis, les organitzacions de comerciants
i els agents socials, culturals i esportius.
Es recomana que tots col·laborem en la
motivació i l’esforç per a complir les mesures de prevenció. S’ofereixen indicacions
concretes sobre com s’ha de procedir en
les trobades amb familiars i amics, sobre la mobilitat nocturna i les celebracions
típiques d’aquestes festes, sobre l’hostatgeria i la vida pública, sobre els actes
esportius i culturals, sobretot el comerç i
el transport i, és clar, també respecte a l’a-

Però, a la vegada, us proposo que no perdem el temps
en lamentacions o crítiques. Tot al contrari, convé
concentrar les energies en
allò que és més important,
en apuntar a allò essencial, de manera que fixem
la nostra mirada en el més
fonamental de la nostra
vida, vencent la superficialitat, superant
el materialisme, desempallegant-nos
del consumisme que se’ns encomana i
que a poc a poc ofega l’esperit, apaga
la set de transcendència. Visquem, doncs,
amb intensitat i profunditat el Nadal.
L’esperit del Nadal no és tenir-ho tot per
bo de manera inconcreta i difosa, sinó
la conseqüència d’un fet que ha marcat
definitivament la història humana, l’encarnació i manifestació del Fill de Déu: «El
qui és la Paraula es va fer home i plantà
entre nosaltres el seu tabernacle, i hem
contemplat la seva glòria, que li pertoca
com a fill únic del Pare ple de gràcia i de
veritat» (Jn 1,14). Déu mateix ha vingut a
habitar entre nosaltres. Un misteri inefable de fe i d’amor. Avui ens ha nascut un
Salvador: el Messies, el Senyor. Sant Nadal!
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Aprendre religió
a través dels jocs

Que sigui Nadal!

MONTSERRAT CLAVERAS
Aprofitant la fabricació casolana de
jocs, que utilitzava a la classe de religió, la Montserrat Claveras va pensar
a professionalitzar-los i, per tant, va
crear-ne alguns adaptats a les matèries de religió. Els jocs —Bingo de Jesús, Joc de memòria, Joc del dòmino,
Joc de les qualitats, un puzle i un llibre
per pintar amb temàtica de Nadal—
estan adaptats a diferents edats i
poden jugar-hi nens i nenes de primària i adolescents de secundària.
Estan editats per Teixuvà —que vol dir:
tornar a creure. La Mercè Agustí els
ha dissenyat i maquetat, i es poden
comprar a la llibreria Claret, a les
Paulines i a la Balmesiana.
Amb quin objectiu crees aquests
jocs?
Soc professora de religió i, com d’altres professors, em fabricava els jocs
de manera casolana per jugar a classe amb l’alumnat. Veient que funcionaven bé i que els alumnes aprenien,
em vaig decidir a professionalitzar-los, animada, també, en comprovar que hi havia mancança d’aquests
productes al mercat. Actualment,
n’estic preparant més i aviat estaran
a la venda.
Són jocs que evangelitzen?
Són jocs de tota la vida, adaptats a
matèries de religió, perquè ajudin
a refermar conceptes que s’han explicat a la classe o a la catequesi. Però
també s’hi pot jugar a casa, en família, amb amics i en residències de persones grans, perquè amb tots ells
aprenem jugant.
Per què és bo aprendre amb el joc?
El valor del joc és aprofundir en els
temes de manera més amena, i en
grup, amb una competitivitat sana i
bona. Els jocs ens permeten ensenyar
i aprendre amb exemples de la vida.
Per això són un gran aliat de l’educació, perquè contribueixen a la formació de totes aquelles persones,
creients i no creients, que hi juguen.
Òscar Bardají i Martín

Diumenge quart d’Advent, diumenge
abans de Nadal. La pandèmia també condicionarà, enguany, la celebració de la vinguda de Jesús. En
alguns dibuixos de felicitacions nadalenques, de paper o en suport telemàtic, Josep i Maria i els Mags d’Orient, els pastors i les altres figures
porten, també, mascareta. Els avis
hauran de convidar fills i nets a seure
a la seva taula per etapes. No hi haurà abraçades ni petons. No hi serem
tots, però hem de fer que sigui Nadal
en els nostres cors i en les nostres celebracions familiars amb pessebre
i dècima… És la festa que ens recorda
que Déu estima la humanitat i que el
Fill neix per ensenyar-nos la joia d’estimar Déu i de servir els altres.
Hem de fer que sigui Nadal en els
nostres cors i en les nostres celebracions. Celebrem-ho entorn l’altar, tot
participant a la missa del gall, a la
dels infants o a la dels grans. Fem
una pregària especial entorn la taula
familiar, agraïts de ser-hi. Recordem
els absents, perquè les normes que
ens ajudaran a superar la pandèmia ens diuen que s’ha de respectar
un nombre de comensals amb topall. Recordem els qui ens han deixat
aquest any per tornar a la casa del
Pare a causa de la covid-19.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC

Hem de fer que sigui Nadal en els
nostres cors i en les nostres celebracions. Tinguem ben presents els
més vulnerables, els pobres als quals
podem ajudar amb el nostre donatiu o amb la nostra aportació a les
campanyes de recollida d’aliments.
No oblidem els malalts que de ben
segur agrairan una visita i la nostra companyia en algun moment
d’aquests dies. Tampoc oblidem les
persones grans que són en residències; anem a visitar-les, respectant
les mesures sanitàries. «El Senyor és
a prop dels cors que sofreixen, salva els homes abatuts d’esperit» (Sl
34,19).
Hem de fer que sigui Nadal, un començament que ens impulsi a ser
millors, que ens ajudi a descobrir la
presència de Déu i la salvació que
ens porta Jesús. Un missatge d’esperança que ens obre a la possibilitat
de renovar-nos, de canviar, de créixer, de ser millors. «No tingueu por. Us
anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria:
“Avui, a la ciutat de David, us ha nascut
un salvador, que és el Messies, el Senyor”» (Lc 2,10-11).
Malgrat la pandèmia, les nostres
fredors i mediocritats, és Nadal! Alegrem-nos-en!

LEX ORANDI , LEX CREDENDI

Imitar el estilo
de María
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones
En un discurso dirigido a profesores
y alumnos del Marianum, el Papa hablaba de un beneficioso estilo de servicio a seguir: el estilo mariano de la
Virgen, que dijo: «He aquí la esclava
del Señor» (Lc 1,38). Es el estilo de nuestra Madre, basado en los valores de la
familia de Dios.
El Señor, dándonos a su Madre desde la cruz, mostraba su voluntad de
que caminemos apoyados en nuestra Señora, «la mejor de las madres».
La Madre nos enseña los valores de
la familia, para que unidos seamos
testigos de la misericordia. La Encíclica Fratelli tutti expresa el estilo del
amor y la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y
del cuidado del otro; mueve a la ternura y a la compasión en un mundo

herido; al perdón y a la justicia, al respeto a las identidades y mueve a
acoger las diversidades. «Nuestra
sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa».
Hemos de ser testimonios claros de
que, en un mundo oscurecido, nadie
puede quedar excluido. «Necesitamos la maternidad que genera y regenera la vida con ternura, porque sólo
el don, el cuidado y el compartir mantienen unida a la familia humana».
Como María, seamos Iglesia, hogar
abierto, testimonio de fe, esperanza y
amor (cfr. FT 114, 230, 276).
Que nuestra Señora nos conceda
el don de que, unidos en Iglesia, seamos seguidores de su estilo y hermanos entre nosotros.

Lectures
de la missa
diària
i santoral
21. 쮿 Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[Ct 2,8-14 (o bé: So 3,14-18a) / Sl
32 / Lc 1,39-45]. Sant Pere Canisi
(1521-1597), prev. jesuïta i doctor
de l’Església, nat a Nimega. Sant
Severí, bisbe i mr.; sant Gliceri,
prev. i mr.; sant Temístocles, mr.
22. 쮿 Dimarts [1Sa 1,24-28 / Sl: 1Sa
2 / Lc 1,46-56]. Sant Zenó o Zenon, mr.; santa Helena, vg. clarissa; santa Francesca-Xaviera
Cabrini, vg., fund., patrona dels
emigrants.
23. 쮿 Dimecres [Ml 3,1-4;4,5-6 /
Sl 24 / Lc 1,57-66]. Sant Joan de
Kety (1390-1473), prev. de Cracòvia. Sant Sèrvul el Paralític; santa Victòria, vg. i mr.
24. 쮿 Dijous [2Sa 7,1-5.8b-12.14a.
16 / Sl 88 / Lc 1,67-79]. Sant Delfí,
bisbe; santa Adela, abadessa;
santa Irmina, vg., princesa.

Comença el temps de Nadal
25. † Divendres [Vigília: Is
62,1-5 / Sl 88 / Ac 13,16-17.22-25 /
Mt 1,1-25 (o bé: 1,18-25). Nit: Is 9,16 / Sl 95 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14. Alba:
Is 62,11-12 / Sl 96 / Tt 3,4-7 / Lc 2,
15-20. Dia: Is 52,7-10 / Sl 97 / He 1,
1-6 / Jn 1,1-18 (o bé: 1,1-5.9-14)]. Nadal de Nostre Senyor Jesucrist,
a Betlem de Judà. També: Mare
de Déu de Betlem o del Pessebre. Santa Anastàsia, mr. (s. IV);
santa Eugènia, vg. i mr.
26. 쮿 Dissabte [Ac 6,8-10;7,5460 / Sl 30 / Mt 10,17-22]. Sant Esteve, diaca i primer mr. (35) a
Jerusalem. Sant Dionís, papa
(259-268) i mr.; sant Zòsim, papa (grec, 417-418).
27. † Diumenge vinent, La Sagrada Família: Jesús, Maria
i Josep (lit. hores: 1a setm.)
[Sir 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Col 3,
12-21 / Lc 2,22-40 (o bé: 2,22.3940)]. Sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, vident
de Patmos, venerat a Efes (†100).
Sant Teodor, monjo; santa Nicaret,
vg.
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Lectura del segon llibre de Samuel
(2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16)

Lectura del segundo libro de Samuel
(2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16)

Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, després que el Senyor l’hagué deixat en pau de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre l’arca de Déu
està en un envelat». Natan digué al rei: «Ves, fes tot
el que es proposi el teu cor; tens amb tu el Senyor».
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor: «Ves, digues a David, el meu servent: Això diu el
Senyor: ¿Tu m’has de fer un casal per residir-hi? Jo t’he
pres del clos del ramat, de guardar les ovelles i les
cabres, per fer-te cap del meu poble Israel. He estat
amb tu en totes les campanyes que has emprès, he
derrotat els teus enemics i t’he donat una anomenada com la dels més famosos de la terra.
He destinat un lloc per al meu poble Israel, l’hi he
plantat perquè hi visqui sense por, i no l’oprimiran
més els perversos com ho havien fet abans, durant el
temps en què vaig enviar jutges per governar Israel,
el meu poble. A tu, et deixaré en pau de tots els teus
enemics. I ara el Senyor t’anuncia que et farà un casal.
Quan t’arribarà l’hora de reposar amb els teus pares,
et donaré per successor un descendent, sortit de les
teves entranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré
pare, i ell serà per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es mantindrà per sempre».

Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor
le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una
casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita en
una tienda». Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea
tu corazón, pues el Señor está contigo».
Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán:
«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú
me vas a construir una casa para morada mía? Yo te
tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que
fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado
por donde quiera que has ido, he suprimido a todos
tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como
los grandes de la tierra.
Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le
hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he
dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus
padres, yo suscitaré descendencia tuya después de
ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo
seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí,
tu trono durará para siempre”».

Salm responsorial (88)

Salmo responsorial (88)

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.

R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

Senyor, cantaré tota la vida / els vostres favors, / d’una generació a l’altra anunciaré / la vostra fidelitat. /
Vós heu dit: «El meu favor és indestructible, / mantinc
la fidelitat en el cel». R.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, /
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. / Porque
dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», / más
que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.

He fet aliança amb els meus elegits, / jurant a David
el meu servent: / «T’he creat per sempre una dinastia, /
mantindré per tots els segles el teu tron». R.

«Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David,
mi siervo: / Te fundaré un linaje perpetuo, / edificaré
tu trono para todas las edades». R.

Ell em dirà: «Sou el meu pare, / el meu Déu i la roca
que em salva». / Mantindré per sempre el meu amor, /
la meva aliança amb ell serà perpètua. R.

«Él me invocará: “Tú eres mi padre, / mi Dios, mi Roca
salvadora”; / Le mantendré eternamente mi favor, /
y mi alianza con él será estable». R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Roma (Rm 16,25-27)

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 16,25-27)

Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmarvos en la Bona Nova que us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, i que és la revelació del pla de
Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha
sortit a la llum, per la decisió del Déu etern, d’acord
amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast de
tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Déu és
l’únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.

Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto
durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes
llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único Sabio,
por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 1,26-38)
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble
de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge
a una noia, promesa amb un descendent de David,
que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: «Déu te guard, plena
de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es torbà en sentir
aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha
concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom
de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim.
El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare,
serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat
no tindrà fi». Maria preguntà a l’àngel: «¿Com pot ser
això, si jo no tinc marit?»
L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu,
i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra;
per això el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de
Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill
a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible». Maria va respondre: «Soc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules». I l’àngel es va retirar.

Pàg. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 1,26-38)
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa
de David; el nombre de la virgen era María. El ángel,
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible». María
contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra». Y el ángel se retiró.

«Tindràs un ﬁll
i l’anomenaran
Fill de l’Altíssim»
JORDI LATORRE, SDB

Director de l’ISCR Don Bosco
El quart diumenge d’Advent, el que precedeix la festa del Naixement de Jesús, és, sempre, cada any, un diumenge que ens convida a contemplar Maria com aquella que
va esperar i va preparar l’arribada del Messies.
L’Evangeli ens presenta de nou l’anunci del
naixement de Jesús en el si virginal de Maria. Aquesta mateixa lectura evangèlica ja
l’hem escoltada en la festa de la Immaculada Concepció. Aleshores, meditàvem les paraules de l’àngel a Maria, saludant-la com
a plena de gràcia. Avui, ens interessa, particularment, meditar les paraules de l’àngel
sobre Jesús: «Tindràs un fill i li posaràs el nom
de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim… el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per
sempre, i el seu regnat no tindrà fi».
El nom de Jesús (en hebreu Yehoshúa,
abreujat en Yeshúa) vol dir Déu salva. Perquè
en la persona de Jesucrist Déu ha fet present
la seva salvació oferta a tots els qui vulguin
acollir-lo i creure en ell.
Maria és convidada a ser la mare humana
del Fill de Déu, a ser la mare del Messies. De
fet, el proper 1 de gener, en l’octava de Nadal,
saludarem Maria com la Mare de Déu, perquè ella és la Mare de Jesús, el Fill de Déu fet
home per tots nosaltres.
Al mateix temps, en Jesús es compleix plenament la promesa del profeta Natan al rei
David, mil anys abans. Per això, en els evangelis, Jesús és saludat com el fill de David.
El diumenge de Rams nosaltres també l’aclamem i li diem: «Hosanna al fill de David».
Jesús està cridat a regnar sobre la casa
d’Israel. Però el seu Regne no serà una entitat política, no serà un regne d’aquest món,
sinó el regnat de Déu sobre els homes i les
dones de bona voluntat que creguin en ell,
que visquin segons el seu Evangeli i participin de la seva mort i de la seva resurrecció.
Jesús ressuscitat va ser constituït Senyor
de vius i de morts, Rei universal de la creació de Déu —el recordàvem en l’últim diumenge del any litúrgic; per això, en Jesús es
compleix finalment la promesa feta a David. Jesús és la descendència de David promesa; i en ell també nosaltres, els que hi
creiem, formem part de la seva descendència, cridats a participar del seu regne al costat de Déu Pare.
La Paraula eterna de Déu s’ha encarnat en
el si de la Mare de Déu, i en Jesucrist, el Fill de
Déu ens manifesta el misteri de la Salvació,
que és misteri d’Encarnació: ell ha vingut per
compartir la nostra vida humana, per tal
que nosaltres compartim la seva mateixa
vida divina per mitjà de la nostra fe en ell.
Aquest és el misteri que celebrarem properament en la festa del Nadal.

Pàg. 

església diocesana de terr assa

full dominical  de desembr e de 
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Notícies

Carta del Papa Francesc sobre sant
Josep. El dia 8 de desembre, el Papa
Francesc va signar la Carta Apostòlica Patris corde (Amb cor de pare)
amb motiu del 150 aniversari de la declaració de sant Josep com a patró
de l’Església universal.

Aquest diumenge 20, a les 17 h. Participa en l’ordenació episcopal de
Mons. Xavier Vilanova a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Dilluns 21, a les 11 h. Presideix el Capítol d’elecció de Priora al Monestir de
Sant Domènec (Dominiques) de Sant
Cugat del Vallès.

Breu

Confirmacions al Carme de Terrassa. El diumenge 6 de desembre, Mons.
Saiz Meneses presidí la Missa a la
parròquia de la Mare de Déu del Carme de Terrassa i confirmà 5 joves.

Agenda

Diumenge 27, a les 12 h. Missa a la Catedral en la festa de la Sagrada Família.

Santuari de la Mare
de Déu de la Salut:
Horari:
—Visites: de dimarts
a divendres de les
10 a 14 h; dissabtes
i diumenges: de
les 9.30 a 17.30 h.
Dilluns del mes de desembre: tancat.
—Santa Missa: Diumenges i festius a
les 10.30 h, acabant amb el cant de
la Salve.
—Confessions: Mitja hora abans de la
Missa.
—Casaments i aniversaris: tel. 937 251
382 i secretariasantuari@gmail.com,
de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.

Nota: Aquesta agenda es pot veure
alterada per les mesures referents a
la pandèmia de la Covid-19.

Càritas Diocesana. Aquest diumenge 20 de desembre, a les misses es
fa la col·lecta destinada a Càritas

Dimarts 22, a les 13 h. Missa de Nadal
al Seminari Diocesà.
Dimecres 23, a les 13 h. Felicitació de
Nadal de la Cúria Diocesana.
Dijous 24, a les 23 h. Missa de la nit
de Nadal a la Catedral.
Divendres 25, a les 12 h. Missa del dia
de Nadal a la Catedral, impartint la
Benedicció Apostòlica.

Vetlla de la Immaculada. El dilluns
7 de desembre va tenir lloc la vetlla
de pregària de la Immaculada organitzada per les delegacions de Joventut de la Província Eclesiàstica.
Aquesta vegada es va celebrar al Seminari Conciliar de Barcelona. Mons.
Saiz Meneses va adreçar la seva paraula en el moment de l’homilia.

Este año nos toca vivir una Navidad diferente. No me refiero a las
diferencias que describe John Grisham en su libro Skipping Christmas, que fue llevado a la gran pantalla y que viene a ser un cuento
clásico para los tiempos modernos
y una mirada divertida al ajetreo
frenético que se ha apoderado
de la sociedad cuando llega la hora de celebrar nuestra más entrañable tradición. Este libro plantea
la posibilidad de prescindir en un
momento dado de la «Navidad»
en el sentido de los encuentros familiares obligados, las comidas de
empresa ineludibles, los centros
comerciales abarrotados o los regalos forzados y, en ocasiones, un
tanto ridículos.
Eso es lo que Luther y Nora Krank
piensan cuando deciden que, por
una vez en la vida, se saltarán las
actividades que su vecindario organiza cada año por estas fechas,
y su casa será la única que no ten-

ga un Papá Noel en el tejado; y tampoco organizarán ninguna cena de
Nochebuena, ni pondrán el típico
abeto con adornos navideños en
el salón. Incluso deciden que el 25
de diciembre se embarcarán en un
crucero por el Caribe. Al final se trastocan los planes y acaban celebrando la Navidad a la fuerza. En resumen,
el libro es una comedia llena de tópicos norteamericanos con un final
feliz. A la vez es una crítica al consumismo desmedido de esta época.
Nuestra Navidad será diferente
este año, indudablemente. Cuando
escribo estas líneas acaban de llegar las últimas normativas del Gobierno. El Consejo Interterritorial ha
acordado un conjunto de medidas
para la celebración de las próximas fiestas con el objetivo de garantizar la seguridad y minimizar lo
máximo posible el efecto de la pandemia. Se trata de un marco común
que requiere una eficaz coordinación a todos los niveles: nacional,

L’economia de Francesc, d’Eduard Ibáñez. En aquest llibre
de 160 pàgines, editat per Claret, el papa Francesc reclama un canvi radical
en l’economia mundial, tot proposant
les actituds, els valors, els principis
i algunes línies d’acció que poden
ajudar a fer-ho possible. Aquest llibre inaugura la nova col·lecció Oikos,
publicada conjuntament per Editorial Claret i Justícia i Pau, que proposa una reflexió sobre l’economia actual i el seu impacte en la societat, a
partir del magisteri i la doctrina social
de l’Església i el testimoniatge de persones rellevants connectades amb la
realitat quotidiana.

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
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Una Navidad diferente

Llibres

Obispo de Terrassa

autonómico y local, así como el trabajo conjunto con los municipios,
las organizaciones de comerciantes, y los agentes sociales, culturales y deportivos.
Se recomienda que todos colaboremos en la motivación y refuerzo para el cumplimiento de las medidas de prevención. Se ofrecen
concreciones sobre cómo proceder en los encuentros con familiares
y allegados, sobre la movilidad nocturna y las celebraciones típicas
de estas fiestas, sobre la hostelería y la vía pública, sobre los eventos deportivos y culturales, sobre el
comercio y transporte, y cómo no,
también sobre el aforo de los templos para las celebraciones religiosas. Ciertamente, en los aspectos
exteriores, nuestra Navidad será
diferente, y no podemos hacer otra
cosa que aceptar y sobrellevar
con paciencia unas restricciones
que afectarán, en buena medida, a
los encuentros familiares, tan propios de estas fechas y tan necesarios tal como está la situación anímica de muchas personas.

Pero, a la vez, os propongo que no
gastemos tiempo en lamentaciones o críticas. Al contrario, conviene
concentrar las energías en lo más
importante, en apuntar a lo esencial, de modo que fijemos la mirada
en lo más fundamental de nuestra vida, venciendo la superficialidad, superando el materialismo,
sacudiéndonos el consumismo que
nos contagia y poco a poco ahoga
el espíritu, apaga la sed de trascendencia. Vivamos, pues, con intensidad y profundidad la Navidad.
El espíritu de la Navidad no es un
buenismo inconcreto y difuso, sino
la consecuencia de un hecho que
ha marcado definitivamente la
historia humana, la encarnación y
manifestación del Hijo de Dios: «Y el
Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria como del Unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14). Dios mismo ha venido
a habitar entre nosotros. Un misterio inefable de fe y de amor. Hoy nos
ha nacido un Salvador: el Mesías,
el Señor. ¡Santa Navidad!
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Activitats
del Sr. Bisbe

Diocesana amb
motiu del Nadal.
Enguany se’ns demana una aportació generosa
degut a la situació de crisi causada per la pandèmia de la Covid-19
que ha augmentat considerablement el nombre de persones i famílies que acudeixen a Càritas.

