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p4 —Segon Route to God del curs, a Cervera
p6 i 7 —L’estel de la Sagrada Família de Barcelona

Oh Jesuset de Nadal,
tendre infantó de Betlem,
a tots els qui us adorem
deslliureu-nos de tot mal.
Mostreu-nos el camí ral
que a la llum eterna guia,
i, perquè no errem sa via
dins l’aire mundà, boirós,
acomboieu-nos amb vós,
entre Josep i Maria.
(Joaquim Ruyra)
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Felicitació de Nadal de Mons. Romà Casanova

Bon Nadal!
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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.
[79]
Lectura de la carta 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
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del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt
he sentit la 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)

«Això diu el Senyor:
«Tu Bet-Lèhem
Efrata, petita per
a 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»
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Agenda

La mare del meu Senyor

Lit. hores: Set. IV i Octava

Carles Riera i Fonts, pvre.
Maria serà mare. Com ratificant les paraules de l’àngel en l’Anunciació, Elisabet
declara que la mare del seu Senyor és beneïda entre totes les dones i és sortosa
perquè ha cregut, ha confiat en Déu i ha trobat en ell el premi de la seva bondat.
En ambdues dones, Maria i Elisabet, opera idèntica perplexitat de sentir-se escollides: el «Com pot ser això si jo ...?» (Lc 1,34) de la primera a l’àngel té el seu
paral·lel en el «Qui sóc jo perquè...?» de la segona a Maria.
Tant l’una com l’altra, persones humils, no se saben avenir de sengles visites
tan inesperades. (L’escolapi Francesc Barrachina va escriure i dibuixar un bonic conte titulat, precisament, La visita inesperada.) És el Déu sorprenent, el
Déu amagat.
Maria es posa en camí, decididament, per anar a veure la seva cosina —els homes i les dones de la Bíblia, tan bon punt senten la veu de Déu emprenen el camí.
Elisabet reconeix i acull aquella qui porta la Paraula en el seu si. Canta la fe de
la mare de Déu i l’infant dansa d’alegria dins el seu ventre. Ja abans de néixer, el
profeta Joan celebra la presència de l’Altíssim. («I a tu, infant, et diran profeta de
l’Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins», Lc 1,76).
Per sendes imprevistes, els Senyor ens visita si li preparem el trajecte.

La imatge

L’abraçada entre les dues dones, la
Verge Maria i la seva parenta 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, per salvar dels pecats el seu
poble. Donem gràcies a Déu que fa
meravelles. Bon Nadal!
Visitació (s. XIII). Frontal d’altar de Santa
Maria de Lluçà
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20 dilluns
—Sant Domènec de Silos, abat
Is 7,10-14/Salm 23/Lc 1,26-38
21 dimarts
—Sant Pere Canisi, jesuïta i dr.
Ct 2,8-14 o bé So 3,14-18a/Salm
32/Lc 1,39-45
22 dimecres
—Sant Zenó i Demetri, mrs.
1S 1,24-28/1S 2/Lc 1,46-56
23 dijous
—Sant Joan de Kety, prev.
Ml 3,1-4.23-24/Salm 24/Lc 1,57-66
24 divendres
—Sant Delfí, bisbe
2S 7,1-5.8b-12.14a.16/Salm 88/
Lc 1,67-79
Missa de la nit: Is 9,1-6/Salm 95/
Tt 2,11-14/Lc 2,1-14
25 dissabte
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
Festa de precepte
La Mare de Déu Betlem o del
Pessebre
—Santa Eugènia vg. i mr.
Is 52,7-10/Salm 97/He 1,1-6/
Jo 1,1-18
26 La Sagrada Família / Cicle C
—Sant Esteve, protomartir
Sir 3,3-7.14-17a o bé Gn 15,16.21,1-3/Salm 127/Col 3,12-21 o
bé He 11,8.11-12.17-19/Lc 2,2240. O bé: 1S 1,20-22.24-28/Salm
83/1Jo 3,1-2.21-24/Lc 2,41-52
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Segon Route to God del
curs, a Cervera

Dia Internacional
del Voluntariat
Mans Unides

Delegació de Joventut
Com cada mes, els joves del bisbat de
Solsona es van trobar al Route to God.
La parròquia de Cervera va acollir els
gairebé cinquanta joves que van arribar de diferents indrets.
Aquest Route to God va ser molt especial, perquè hi assistiren també les
Germanetes de l’Anyell de Barcelona;
la Gneta. Francesca, la Gneta. Glòria i
la Gneta. Margarita. Elles es van cuidar de la xerrada i del testimoni; van
ajudar a entrar en la història evangèlica de Zaqueu: «hi havia un home que
es deia Zaqueu, cap de publicans. Era
un home ric». Les Germanetes van escrutar aquest passatge perquè els joves es plantegessin: qui som nosaltres,
a què ens dediquem (o què tenim en
el nostre cor), què sabem de nosaltres
mateixos, què diem que som i què diu

Déu que som nosaltres, qui som en realitat.
Després de la xerrada formativa i dels
testimonis, van participar en la missa
amb la comunitat parroquial de Cervera, a l’església de Sant Antoni. Els
joves i les Germanetes es van encarregar dels cants: les Germanetes durant
l’eucaristia i els joves durant l’adoració del Santíssim, que va estar oberta
a tota la comunitat.
Que la Mare de Déu continuï vetllant
per cada un dels joves, augmenti amb
santes i abundants vocacions les Germanetes de l’Anyell i ens ajudi a tots a
perseverar en la vocació concreta que
el Senyor ens ha regalat, i que cada dia
més i més ens sapiguem i sentim fills
molt estimats del Pare.

El diumenge 5 de desembre es va
celebrar del Dia Internacional del
Voluntariat 2021. Publiquem un
resum del comunicat fet per Mans
Unides referent a aquest fet.
«Amb l’augment de les xifres de
la fam, és encara més important
el treball dels voluntaris de Mans
Unides.
»El voluntariat és un dels senyals
d’identitat de l’ONG, que s’autodefineix com una organització de
voluntaris.
»La labor dels voluntaris a Mans
Unides abasta totes les àrees de
treball, des de la presidència fins
al suport puntual en l’època de la
campanya anual.
El treball de més de 6.000 voluntaris permet que més del 90% dels
fons es destini als fins de l’organització: sensibilització i finançament
de projectes.
És necessari augmentar el nombre de voluntaris per a fer front a
l’augment de la fam, que afecta ja
811 milions de persones.»
(Comunicat sencer a la web)
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Trobada Sínode-Famílies AFAL a la
parròquia de Solsona
Parròquia de Solsona
El dissabte dia 27 de novembre les famílies que formen
part del grup AFAL es van trobar al casal parroquial de
Solsona; aquest cop per participar en la proposta del Sant
Pare del Sínode 2021-2023.
Les famílies van acudir a dos quarts de cinc de la tarda a la
sala gran, on compartiren el berenar petits i grans. Tot seguit
els infants sortiren a jugar. Alguns es van quedar dins la sala
al «racó del joc», un espai especial per a ells. D’altres van preferir anar a jugar al pati. Mentrestant, els pares ho van apro-

fitar per a conèixer-se una mica més i començar a treballar
sobre el Sínode. La trobada es va concloure amb la missa de la
comunitat que té lloc cada dissabte a les set del vespre.
El Sínode té com a objectiu principal «fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir esperances, estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir relacions,
ressuscitar una aurora d’esperança, aprendre els uns dels
altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les ments,
enardeixi els cors i doni força a les mans».

Festa de la Puríssima a la parròquia de Navàs
El dia 8 de desembre, festa de la Puríssima, la parròquia de la Sagrada Família
de Navàs va recuperar la tradicional felicitació amb globus i missatges que els
infants envien a la Mare de Déu.
L'any passat no es va poder fer amb motiu de les mesures que hi havia en
aquell moment a causa de la pandèmia, tot i que la celebració es va adaptar a
les circumstàncies.
Enguany, després de la missa, presidida per Mn. Antoni Quesada, el color,
l'alegria i l'esperança van tornar a omplir el cel amb aquesta tradició de més
de seixanta anys d'existència (vegeu el vídeo a la web del bisbat).
Informa: Parròquia de Navàs.
19 de desembre del 2021
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L’estel que corona la torre de la Mare
de Déu ja il·lumina Barcelona
Andrea Pujol / Església de Barcelona

L’estel que corona la torre de la Mare
de Déu de la Sagrada Família ja illumina la ciutat de Barcelona des
del 8 de desembre. L’acte central,
transmès en directe per TV3 i Ràdio
Estel i amb molta atenció mediàtica
internacional, va consistir en una
eucaristia i posterior benedicció i illuminació de la segona torre més alta
ja finalitzada.
La celebració litúrgica i benedicció
de l’estel fou presidida pel cardenal
Joan Josep Omella, arquebisbe de
Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, que durant
la seva homilia va afirmar que «Santa
Maria vol ser la nostra llum enmig de
la foscor. Una llum que ens porti de
la mà a la trobada amb la Santíssima
Fulldiocesà

Trinitat seguint el testimoni del seu
Fill Jesucrist».
La missa fou concelebrada per l’arquebisbe emèrit, cardenal Lluís Martínez-Sistach; l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas; el bisbe de
Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí
Cortés; el pare abat de Montserrat,
Manel Gasch, i els bisbes auxiliars
de Barcelona, Mons. Sergi Gordo i
Mons. Javier Vilanova.
Autoritats presents
Aquesta celebració comptà amb la
presència de moltes autoritats civils
i militars, com ara la presidenta del
Parlament de Catalunya, Laura Borràs;
l’inspector general de l’Exèrcit, Fernando Aznar; el conseller d’Interior, Joan

Ignasi Elena; la consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró; el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; el cinquè tinent d’alcalde

Horari d’encesa
de l’estrella aquestes
festes
L’estrella de la torre de la Mare
de Déu de la Sagrada Família de
Barcelona s’encendrà cada tarda de
les sis a les deu del vespre, que és
l’horari de la il·luminació artística
de les façanes de la basílica, fins al
dia 9 de gener.
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de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; el diputat al Parlament
de Catalunya i cap de l’oposició, Salvador Illa; el secretari general de Foment del Treball, David Tornos, i els
membres del patronat de la Junta
Constructora de la Sagrada Família,
entre altres.
Missatge del papa Francesc
A l’interior de la basílica es visqué
una gran sorpresa: el papa Francesc
dedicà unes paraules felicitant l’arxidiòcesi de Barcelona per la inauguració de la nova torre. Assegurà que
«la Mare de Déu és l’estel de la nova
evangelització; per això, elevant els
nostres ulls a l’estel que corona la
torre us convido a contemplar la nostra mare, perquè cada vegada que
mirem Maria tornem a creure en la
revolució de la tendresa i de l’afecte».
La segona torre més alta de la basílica
Amb l’encesa de l’estel el 8 de desembre, es donà per inaugurada la
segona torre més alta de la Sagra-

da Família, de 138 metres d’alçària.
Amb aquesta seran nou les torres
finalitzades de les dotze que tindrà
el temple. La torre acabada d’inaugurar serà la segona més alta, només
superada per la de Jesucrist, que
farà 172 metres d’altura i tindrà en
el punt més elevat una gran creu de
quatre braços.

El llibre

El càntic de Maria, el Magníficat
Jaume Joan Andreu Vizcarra
Clemente

L’acte també inclogué l’estrena d’un
arranjament del «Magníficat», un
càntic que l’evangeli de Lluc posa en
boca de Maria, realitzat pel compositor Marc Timón i cantada per l’Orfeó
Català, més un conjunt instrumental
de metall i percussió, acompanyats
per l’orgue.
A l’exterior del temple de la Sagrada Família centenars de persones
esperaren el moment de l’encesa. El
cardenal Omella es dirigí a l’exterior del temple i beneí la nova torre
de la Mare de Déu, que a partir d’ara
guiarà la ciutat de Barcelona amb la
llum del seu estel.

80 pp.
El Dr. Jaume Vizcarra ha fet
aquest llibre en què presenta el
Magníficat en la seva traducció
de l’arameu al català i la seva
interpretació.
El volum presenta un context
més ampli de la figura de Maria:
la seva llengua, el seu context, la
seva biografia, la dona en el món
jueu, l’acord matrimonial, la fe
de Maria, els antecedents del
càntic, etc.
Al final s’hi inclou un conjunt de
cants i oracions marianes.
L’obra es pot trobar a la llibreria
Llegim d’Igualada.
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Glossa

La visita ad limina
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

És un goig i un deure del qui us serveix en el ministeri de
bisbe com a administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona comunicar a tots els qui formeu el Poble de Déu que
peregrina en aquesta terra beneïda que, del 10 al 15 de
gener vinent, faré, si Déu vol, la visita ad limina. Aquesta
visita pren tot el seu sentit des de la unitat i la comunió
de l’Església, i aquestes tenen un nom i un rostre, Pere i
el seu successor, i una seu, Roma. En aquest moment concret de la història el nom i el rostre de la unitat en tota
l’Església de Crist és el papa Francesc. Aquí rau l’obligació del bisbe de fer-la.

Tindrà lloc del 10 al 15 de gener i
inclourà la visita al Papa
Tres són els moments essencials de la visita ad limina.
Un és el pelegrinatge als sepulcres dels apòstols Pere i
Pau —com ho indica el nom: «visita als llindars dels apòstols»— per expressar la confessió de la mateixa i única fe
dels apòstols que van donar testimoniatge a Roma amb
el seu martiri. La comunió de fe apostòlica és condició indispensable per al ministeri episcopal. Com deia el papa
Sixte III: «Sols es pot ser successor dels apòstols si es roman en la fe dels apòstols.»
Un altre moment és la trobada amb el successor de Pere. En
la visita ad limina els bisbes es reuneixen entorn d’ell, realitzant la comunicació dels dons que, per obra de l’Esperit
Sant, hi ha en l’Església Catòlica. El bisbe forma part del Collegi Episcopal que té com a cap el Papa, i en aquest moment
s’expressa aquesta col·legialitat del cos de l’Església. Cada
Església particular comparteix la vida que brolla del Crist i
s’insereix en l’Església universal estesa d’orient a occident,
amb els dons propis de la diversitat en la unitat. L’Església
de Roma presideix la comunió en la caritat, vetllant perquè

les legítimes diversitats no puguin fer mal a la unitat, sinó a
l’inrevés, serveixin per a això mateix.
Un altre aspecte de la visita ad limina és la trobada amb
els responsables dels dicasteris de la Cúria romana, per
tal de tractar amb ells els temes que poden interessar a
cada pastor en particular o al conjunt, tenint en compte
les necessitats dels temps i llocs de les pròpies diòcesis.
Ja des d’ara us demano a tots la vostra pregària pel fruit
espiritual i pastoral d’aquesta visita ad limina. Acompanyeu-me amb la vostra pregària, perquè és a vosaltres
a qui faig presents en tots els moments d’aquesta santa
visita. Que la nostra fe en Crist i la nostra comunió amb
l’Església s’enforteixin més i més en aquest moment de
gràcia que és la visita ad limina.
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