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Bones festes
de Nadal!
La Nativitat de Jacobo Robusti (Tintoretto), Museu de Bellas Artes, de Buenos
Aires. Enguany es compleixen els 500 anys del naixement de l'artista venecià.
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«Ets beneïda entre totes les dones i és
beneït el fruit de les teves entranyes»
Diumenge IV d’Advent / Cicle C
Lectura de la profecia de Miquees
Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà: de tu en sortirà el qui ha
de regir Israel.» Els seus orígens són llunyans, des dels
temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill; aleshores la resta dels germans tornarà
cap al poble d’Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la
majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor. I
viuran en pau, perquè ara serà gran d’un cap a l’altre de la
terra. Ell serà la pau.
(5,1-4a)
Salm responsorial
Déu de l’univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.
(Salm 79)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians Hebreus
Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: «No voleu
oblacions ni sacrificis, però m’heu format un cos; no exigiu
l’holocaust ni l’expiació. Per això us dic: Com està escrit de
mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat.» Primer ha dit: «Les oblacions i els sacrificis, l’holocaust i l’expiació, no els voleu ni els exigiu», encara que totes aquestes
ofrenes són precisament les que la llei prescrivia. Després
afegeix: «Vinc a fer la vostra voluntat.» Adoneu-vos com
suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu
després. A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de
Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta
«voluntat» de Déu.
(10,5-10)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació
de Maria el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet,
plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces:
«Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de
les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la
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teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor
t’ha fet saber, es complirà.»
(1,39-45)

«Es presentarà a
fer de pastor amb
la majestat del seu
Déu, amb la glòria
del nom del Senyor.
I viuran en pau,
perquè ara serà gran
d'un cap a l'altre de
la terra. Ell serà la
pau»
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Agenda

La felicitat de creure

Lit. hores: Setmana IV

Jean Hakolimana, prev.
L’evangeli d’aquest diumenge acaba amb una benaurança adreçada a Maria:
«Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.» Realment creure és una benaurança i dóna felicitat. Això no vol dir que sigui un procés lliure de reptes, dubtes i una determinada incertesa. Justament per això és
un acte de llibertat, ja que no imposa una certesa matemàtica que no ens deixa
cap altra opció. Tal com subratlla la segona lectura, Déu no exigeix, sinó que
convida i s’ofereix. Aquell que es deixa interpel·lar per la seva mirada queda
salvat. Se li eixamplen els horitzons de la vida. Escrivia el papa Benet XVI que
creure ens dóna ja ara quelcom de la realitat esperada, atrau el futur dins el
present. Ens dóna una vida nova, primícia de la vida eterna: «Se’ns ofereix la
salvació en el sentit que se’ns ha donat l’esperança, una esperança fiable, gràcies a la qual podem afrontar el nostre present: el present, encara que sigui un
present fatigós, es pot viure i acceptar si porta a una meta... i si aquesta meta és
tan gran que justifiqui l’esforç del camí.»
Tot i això, no podem obviar l’actitud d’aquell que es nega a creure. En part, per la
seva aposta a evitar sorpreses i decepcions. De fet, si tot fos claríssim, creure seria
innecessari. Creure és obrir-se a la generositat, assumint un cert risc. Qui vol estalviar-se aquest cost viurà tancat en la seva pròpia seguretat. Igual que passaria
al qui vol evitar els costos i riscos d’estimar. Ara bé, vivint així, en ambdós casos, es
perdrà una experiència humana única i potser la més bella: viure estimant i confiant. «Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»

25 dimarts
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
(festa de precepte)
—Mare de Déu de Betlem o del
Pessebre
—Onom. de Noelia
Mitjanit: Is 9,1-6/Salm 95/Tt 2,1114/Lc 2,1-14
Missa del dia: Is 52,7-10/Salm 97/
He 1,1-6/Jn 1,1-18
26 dimecres
—Sant Esteve
Ac 6,8-10; 7,54-59/Salm 30/Mt
10,17-22
27 dijous
—Sant Joan, apòstol i evangelista
1Jn 1,1-4/Salm 96/Jn 20,1a.2-8

La imatge

L’abraçada entre dues dones, la Verge Maria i la seva parenta santa Elisabet, és un esclat de joia: estan molt
contentes d’acollir-se l’una a l’altra, i
criden per l’obra de Déu en elles.
Totes dues esperen un fill, do de Déu:
Elisabet, quan ja era gran; i l’Emmanuel, do de l’Esperit, que espera Maria, salvarà dels pecats el seu poble.
Donen gràcies a Déu que fa meravelles. Bon Nadal!
Visitació (s. XI). Monestir de l’Estany

23 de desembre del 2018

24 dilluns
—Santa Adela
2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16./Salm 88/
Lc 1,67-79
A l’hora nona comença el temps de
Nadal

28 divendres
—Els Sants Innocents màrtirs
1Jn 1,5-2,2/Salm 123/Mt 2,13-18
29 dissabte
—Sant David
1Jn 2,3-11/Salm 95/Lc 2,22-35
30 diumenge IV d’Advent / Cicle C
—La Sagrada Família
—Beat Raül
1Sa 1, 20-22.24-28/Salm 83/1Jn
3,1-2.21-24/Lc 2,41-52
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Manifest de Nadal de
Càritas 2018

Recés d’Advent
per a capellans

Càritas Diocesana - Bisbat de Solsona
«Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir, ja
és hora d’aixecar-nos. Avui tenim la
salvació més a prop nostre que quan
vam abraçar la fe. S’acaba la nit i el dia
s’acosta. Despullem-nos de les obres
pròpies de la fosca, revestim-nos l’armadura del combat en plena llum.
Comportem-nos dignament com en ple
dia. Fora l’abús del menjar i beure, fora
plaers i les impureses, fora les renyines i enveges. Que el vostre vestit sigui
Jesucrist, el Senyor» (Carta de sant Pau
als Cristians de Roma 13,11-14a).
Aquesta lectura pròpia de l’Advent
és un crit d’alerta a la realitat actual.
Obrim la mirada de l’enteniment i del
cor per fer-nos més sensibles a les persones pobres i deixar-nos transformar
per la realitat que vivim. Aquest és el
missatge i objectiu de la Campanya de
Càritas del bisbat de Solsona.

«És temps de silenci i d’acció. Com més
rebem en el silenci i l’oració, més podrem donar a la nostra vida activa en
favor dels qui sofreixen» (Mare Teresa de Calcuta).
Avui més que mai, la nostra societat
pateix dolors de part, és urgent un
nou naixement, un nou ressorgir,
un nou compromís. Per això hem
d’exercitar-nos en l’escolta atenta
de la realitat i dels signes del nostre
temps per a discernir la nostra acció
i el nostre estil de vida i presència
en el món.
És Nadal! Glòria a Déu i pau als homes
de bona voluntat. Afrontem el compromís oberts a l’Esperit que es manifesta
en comunitat, que ens dóna impuls i
alè per a acompanyar-nos en el seguiment de Jesús i en el treball per la justícia. Siguem persones de bona voluntat!

El dilluns 10 de desembre es va
celebrar el recés d’Advent per a
capellans al Seminari de Solsona.
Va ser conduït pel P. David Gindulain, jesuïta, amb el tema de l’examen de consciència.
Després de l’hora menor, el P.
Gindulain va fer la primera meditació, en la qual indicava els cinc
passos a fer per tal de realitzar
un autèntic examen de consciència: donar gràcies, demanar
la gràcia, examinar, doldre’s i
propòsit d’esmena. D’una manera
pedagògica es va anar presentant
aquesta gran eina molt recomanada per l’espiritualitat ignasiana. En una segona meditació es
va fer l’exercici pràctic de tenir
present en una jornada la presència de Déu, està obert a la seva
gràcia i no ser obstacle.
Van continuar fent adoració del
Santíssim i resant junts l’ofici de
lectura. Finalment, tingué lloc un
dinar de germanor, en el qual el
senyor bisbe va donar diverses
informacions i va felicitar les
pròximes festes de Nadal.

Fulldiocesà
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Nova tanda de recessos d'Emmaús de
dones i homes
Teresa Valero - Recés d’Emmaús dones / Ventura Codina - Recés d’Emmaús homes

Recés Emmaús dones: un cap de setmana romàntic
amb el Senyor
Emmaús va tornar a omplir d’Amor de Déu el cor de la nostra diòcesi. El cap de setmana del 30 de novembre, 1 i 2
de desembre va tenir lloc al Seminari de Solsona el recés
d’Emmaús dones. Un bon nombre de servidores es varen
preparar durant tres mesos per a servir en el recés i acompanyar les caminants provinents de diferents parròquies
de la diòcesi i d’altres bisbats de Catalunya.
Juntes caminants i servidores varen recórrer el camí d’Emmaús, deixant que el seu cor s’abrusés en sentir com el Senyor es feia present en la Paraula, en la pregària, en la família i amics…, reconeixent-lo en partir el Pa i formulant
altra vegada la petició que un dia varen fer els mateixos
deixebles d’Emmaús, «queda’t amb nosaltres, que el dia
comença a declinar». Les participants varen ser enviades
pel bisbe Xavier a proclamar Jesus ressuscitat a les seves
parròquies, a les seves Jerusalems.
El recés d’Emmaús homes acaba amb gran èxit
de participants
Els dies 7, 8 i 9 de desembre va ser el torn del recés Emmaús homes; aquesta edició (la cinquena) va comptar amb una
seixantena de participants repartits a parts iguals entre
caminants i servidors.
23 de desembre del 2018

Podríem definir-lo com un recés molt aprofitat, en què
els participants ben aviat van confiar de ple en les dinàmiques i xerrades que s'anaven succeint; malgrat que
va ser intens en emocions i dormir poquet. El diumenge,
a la missa final, la capella del Seminari (plena de gom a
gom) esclatava d’alegria i joia de veure uns homes amb
uns cors consolats, guarits, perdonats i transformats…
Els cants i aquelles veus que feien vibrar les parets i els
testimonis que van parlar al final de la missa van ser
una mostra clara del que Déu va sembrar generosament
aquell cap de setmana.
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Els bisbes de Catalunya, de diferents
maneres, han expressat el seu desig que
s'arribi a una solució justa
Resposta a Isabel Turull per part de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense
Benvolguda Isabel:
Fa uns quants dies vau escriure una carta oberta als bisbes de Catalunya i us preguntàveu on eren en aquests
moments en què el vostre germà Jordi Turull i altres
dirigents polítics es troben sofrint una llarga presó preventiva, i en el moment angoixant en què quatre d’ells
han iniciat una vaga de fam a la presó de Lledoners. I
explicàveu que mereixen molt de respecte per les seves
fermes conviccions i creences. Les vostres paraules són
colpidores, per als senyors bisbes.

sotmesos serà un judici amb plenes garanties i en el mínim
període de temps possible.

Fins ara els bisbes de Catalunya, sempre amb discerniment
pastoral i per responsabilitat envers la missió rebuda, han
donat a conèixer de formes diverses, amb les seves intervencions en notes, escrits, homilies, declaracions, entrevistes i intencions de pregària, el seu desig que s’arribi a una
solució justa per als polítics empresonats, que ajudi a la pau
social. En la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense del passat mes de juliol varen manifestar amb unanimitat
En aquest moment volen expressar-vos el seu respecte de tots tretze bisbes que havien tingut notícia de l’apropai alhora la seva profunda preocupació davant la vaga de ment d’alguns antics membres del Govern de la Generalitat
fam que porten a terme aquests quatre polítics, que posa i altres dirigents socials a centres penitenciaris ubicats en
greument en perill la seva salut i la seva vida. Els cristians territori català i que celebraven l’aplicació d’aquesta mesusom defensors de la vida i vetllem per no posar-la en risc. ra legal i humanitària que, sens dubte, afavoriria el contacte
Aquesta iniciativa mostra la situació excepcional en què es amb les famílies d’aquests detinguts en presó preventiva.
troben aquests i altres dirigents catalans en presó preven- També afegien que desitjaven que es fessin passos perquè es
tiva decretada pel Tribunal Suprem que els comporta un pogués trobar una solució a l’actual situació que fos justa i
llarg temps de privació de llibertat, sense que s’hagi cele- acceptable per a tothom, amb un gran esforç de diàleg des de
brat cap judici oral. En el seu cas costa d’entendre la llarga la veritat, amb generositat i recerca del bé comú.
presó preventiva. Els bisbes confien que les autoritats judicials competents resoldran de forma ràpida i ajustada al No van citar al juliol el text en què s’inspiraren, i que estava
dret els recursos plantejats i que el futur judici a què seran subjacent, del papa Francesc, quan es va dirigir a l’AssociaFulldiocesà
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ció Internacional de Dret Penal (2410-2014), en què afirmava que «la presó preventiva (quan de forma abusiva
procura un avançament de la pena prèvia a la condemna, o com a mesura que
s’aplica davant la sospita més o menys
fundada d’un delicte comès) constitueix una altra forma contemporània
de pena il·lícita oculta, més enllà d’un
vernís de legalitat. La qüestió dels detinguts sense condemna s’ha d’afrontar amb la deguda cautela, des del moment que es corre el risc de crear un
altre problema tan greu com el primer,
si no pitjor: el dels reclusos sense judici, condemnats sense que es respectin
les normes del procés».
També us puc dir que, des de llavors,
els bisbes que tenen polítics empresonats en centres situats a les seves diòcesis han visitat, de forma volgudament discreta però compromesa, els
qui pateixen la manca de llibertat. I
ho faran novament amb motiu del Nadal ja pròxim, com fan sempre. També
s’han entrevistat amb alguns familiars per donar-los suport en aquests
moments de sofriment, i valoren que
moltes parròquies i centres religiosos siguin promotors dels drets de les
persones i procurin estar ben propers
i acollidors a totes les situacions de

sofriment, com les de la vostra família, o per altres causes.
Us puc assegurar que els pastors de
l’Església que fa camí en aquesta terra han volgut transmetre a les seves
comunitats cristianes i a la societat
en general, de forma respectuosa i humil, que el diàleg, el respecte, el perdó
mutu, la reconciliació i la recerca del
bé més gran, ni que sigui amb sacrificis per part de tots, serà el que ens
durà a la concòrdia i a la pau social.
Els bisbes s’uneixen respectuosament
a la vostra preocupació pel vostre germà i pels altres que estan realitzant
vaga de fam, i sapigueu que el respecte escrupolós que els bisbes volen
mantenir envers les diverses opcions
polítiques lícites i presents en la comunitat eclesial no és absentisme o
distància freda, sinó valoració positiva de la pluralitat que actualment es
dóna entre nosaltres i atenció pastoral a la unitat eclesial i a la caritat que
ha de regnar en tot.
Restem a la vostra disposició i continuem pregant per ells i pel futur
en pau del nostre país. Ben cordialment, Norbert Miracle (vicesecretari de la CET).

Televisió

Programació
radiofònica i
televisiva de
Nadal
Dilluns, dia 24, nit de Nadal
—A 3/4 de 12 de la nit, pel Canal
33, Canal Taronja, Ràdio Estel
(93.7FM) i Ràdio Montserrat,
Missa del Gall, des de l'Abadia de
Montserrat. Presenta i explica, el
P. Bernabé Dalmau.
—A les 12 de la nit, des de Toledo,
Missa del Gall per 13TV.
—A les 12 de la nit, Missa del Gall
per Ràdio Nacional (RNE, 89FM
Solsona, 89.4FM Igualada, 94.3FM
Montserrat, i 99.2FM Collsuspina).
Dimarts dia 25, dia de Nadal
—A les 8,15 del matí, Missa de
Nadal per Ràdio Nacional (RNE
5, 101.8FM Igualada, 98.8FM
Montserrat, Solsona 96.8FM).
—A les 9 del matí, Missa de Nadal
en català per la Cadena Cope
(92.7FM).
—A 2/4 d'11 del matí, per la 2 de
TVE, Missa del dia de Nadal.
—A les 11 del matí, per Ràdio
Estel (93,7FM),
Missa del Gall des de l'Abadia de
Montserrat.
—A les 12 del migdia, Missatge de
Nadal i Benedicció «Urbi et Orbi»
pel sant pare Francesc, per la
Cadena Cope (92.7FM), 13TV i la
2 de TVE.
NOTA: Pot haver-hi alguna variació de darrera hora.
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Glossa

Aquest Nadal desconnecta per tornar a
connectar
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa poc vaig veure un vídeo dels que solen córrer per les
xarxes socials i la televisió durant els dies previs a les
festes de Nadal. Potser alguns de vosaltres l’heu vist i
sinó us convido a que el vegeu a través de la nostra pàgina web. Sense voluntat de fer publicitat del grup comercial que l'ha produït, volia fer-me’n ressò.
En el vídeo es veuen uns grups de famílies assegudes
en taules nadalenques, ben parades i guarnides, en una
mena de concurs. A cada membre de cada família se li fa
una pregunta i si no l’encerta queda eliminat. Les preguntes són sobre famosos, modes actuals i tot el que la
majoria de persones que naveguen per internet i miren
les xarxes socials acostumen a saber. Tots els concursants van encertant sense cap dificultat fins que les preguntes canvien i passen a ser sobre la pròpia família. En
aquest moment se n’adonen que no coneixen les històries dels membres de la seva família, ni tan sols el que fan
en el seu dia a dia, i així, un a un, van quedant eliminats.
La frase final del vídeo és commovedora: “Aquest Nadal
desconnecta per tornar a connectar”. Hem de reconèixer, amb certa aflicció, que a molts de nosaltres si ens
preguntessin sobre la vida de la nostra família i amics

segurament també ens quedaríem en blanc. Sabem moltes coses, de la feina, de l’actualitat mediàtica, de cultura
general, però no coneixem el que fan i, encara menys, el
que pensen els nostres éssers estimats.
Per tant, a nosaltres potser també ens passa això. Estimem
els nostres parents i ens preocupem d'ells si estan malalts,
però si “van fent”, nosaltres també “anem fent”. Si sabéssim com és d’important una trucada al pare, mare, germà,
amic...només pel fet de saber com està, què fa, com se sent,
que ha fet durant la setmana, sense aprofitar per demanar
res a canvi, només per amor, amor incondicional...
Aquest Nadal tenim una mostra d’amor incondicional,
l’AMOR més gran: Déu es va fer home per nosaltres enviant el seu Fill al món i Maria va dir “sí”, de manera incondicional. Aquest és el gest que va canviar el món. Us
convido que aquestes festes de Nadal fem un gest d’amor
incondicional vers algun familiar o amic: una trucada,
una conversa, un somriure. Desconnectem de les xarxes,
del treball, del nostre “jo” i connectem-nos amb els germans, amb fraternitat i amor sincer. I demanem a Jesús
Infant, en la pregària, que ens hi ajudi. Bon Nadal!
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