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ANEUMARENDINS

Escoltar la Paraula en el silenci

L’escriptor Alvin Toffer, dels Estats Units, va
encunyar en el seu llibre Future Shock el
concepte sobrecàrrega informativa. Es refereix al fet de disposar d’una informació
excessiva per a prendre una decisió o per
a conèixer un tema concret. Actualment
disposem de grans quantitats d’informació
històrica per analitzar, d’una alta quantitat
de noves informacions, de diverses contradiccions en la informació disponible, i d’una
identificació que sovint és deficient; tot això sumat a l’absència d’un mètode per a
comparar i processar els diferents tipus
d’informació. És cert que vivim en un món
saturat de paraules: els noticiaris, la publicitat, la política, les imatges omnipresents
i obsessives dels mitjans de comunicació
social.
En una època saturada de tantes paraules,
de tantes imatges, de tants canvis que
es produeixen en un període de temps tan
breu, ¿és possible parlar d’una altra manera diferent, anunciar un missatge diferent?
¿Com fer-ho? Es aquí on entren en joc la bellesa de la litúrgia, la força de l’oració i l’eloqüència del silenci. En primer lloc caldrà

que no ens deixem saturar de paraules
i missatges, i tampoc enfarfegar als qui
ens envolten. És millor convidar a viure el
misteri de Nadal amb una actitud contemplativa, és a dir, convidant a escoltar la Paraula —que és Jesucrist— en el silenci. En
aquest quart diumenge d’Advent, a l’Evangeli, hi tenen un protagonisme especial les
figures de Maria i de Josep. Ambdós viuen
l’expectativa de la vinguda de Jesucrist al
món en el silenci, la pregària i la contemplació. I Déu ve a ajudar-los.
¿Com podem imitar-los davant del Nadal?
Olivier Clément afirma: «Penso també en
com serien d’importants les petites comunitats cristianes, que són comunitats acollidores, on no es jutja ningú sinó que se
l’estima, comunitats obertes que es posen al servei dels més necessitats d’una
manera totalment desinteressada». I explica que a Roma el va impressionar molt
la comunitat de Sant’Egidio, que en l’actualitat té el seu centre al barri del Trastévere. Cada tarda celebren una litúrgia molt
senzilla, que preveu la recitació de Salms,
la lectura d’algunes pàgines de l’Evangeli

i un breu comentari. L’església s’omple
de joves! A més a més desenvolupen una
activitat social extraordinària als voltants
més tristos i abandonats. I afegeix: «Penso
també en un fenomen extraordinari aquí a
França, la comunitat de Taizé. En resum,
voldria subratllar el testimoni important de
la bellesa. Heus aquí perquè hi ha d’haver
parròquies i llocs de culte que no siguin
simplement un lloc on es diuen paraules
—que després es converteixen en discursos— sinó precisament llocs de bondat,
de pau i de llum. Referent a això, una cosa
que em crida molt l’atenció a França, és l’extraordinari interès per les icones».
El teòleg Karl Rahner encunyà l’expressió
«Església en diàspora» per a designar el petit ramat dels cristians en el si d’un món religiosament indiferent. Segurament no s’imaginava fins a quin punt arribaria a ser
significativa la seva formulació. Potser ens
tocarà viure una situació de diàspora, però
sempre serem acollits en unes comunitats
centrades en l’Evangeli i en l’Eucaristia, en
la Paraula i en l’adoració. És així com hem
de preparar el Nadal.
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ENTREVISTA

GLOSSA

Flors de
solidaritat

El fillol es confirmà

LLUÍS LÓPEZ GONZÁLEZ

La Cristina Cama i en Lluís López són un
matrimoni que va conèixer els efectes
mortals que causa la malària a Madagascar. L’any 2008 van impulsar el projecte Malària 40 (www.malaria40.org),
inclòs a l’ONGD COVIDEC (Cooperació Vicenciana al Desenvolupament a Catalunya), promoguda per les Filles de la Caritat, a través del qual col·laboren amb una
trentena de dispensaris que coordina
sor Isabel Azcárate en aquell país. Dimecres 21, a les 20.30 h, Malària 40 ofereix el concert solidari Flores de Paz a l’Auditori AXA de l’Illa Diagonal de Barcelona,
amb música composta i dirigida per Lluís
López.
Què us mou a fer aquest projecte?
Tenim quatre filles adoptades nascudes
a Madagascar: Sina, Yamine, Francine i
Uly. La vida ens fa ser solidaris amb la
terra i les persones que ens envolten;
i en el nostre cas també ho és Madagascar. Allà hi ha moltes necessitats de primer ordre, com ara la salut. Per exemple,
la malària continua matant molts nens
i nenes; d’altres moren de malalties que
aquí no són mortals.
Què transmet la música de Flores de Paz?
És una música netament espiritual. Els
títols ho diuen tot: «Llama de amor viva»,
inspirada en les quatre cançons de sant
Joan de la Creu, expressa el trobament
amb Déu; «Sólo el amor es santo», frase evangèlica que ens alerta de tot orgull i egoisme; «Silencio compartido», expressa el goig de compartir el misteri de la
pregària... El tema central, «Flores de Paz»,
reflecteix la necessitat de pau profunda
que tenim. Hi intervé el baixista Carles
Benavent.
A què es destinaran els diners del concert?
La recaptació íntegra es destinarà als 32
dispensaris mèdics que gestionen les Filles de la Caritat a Madagascar, per poder
oferir de manera gratuïta el tractament
a infants amb malària i altres malalties
mortals que es poden prevenir i curar.
Allà ho coordina sor Isabel Azcárate.
Òscar Bardají i Martín

El fillol es confirmà. Els seus padrins
de bateig són un matrimoni, amics
dels pares, des dels temps universitaris. Tot i viure en localitats diferents,
han procurat fer de padrins tan bé com
han sabut. Han acompanyat el fillol
en molts dies de Rams. El padrí ha fet
per a ell moltes mones de Pasqua. Li
han regalat la Bíblia infantil i la juvenil, han ajudat els Reis a fer realitat el
que demanava a les cartes. Han pregat
amb ell i per ell en la seva comunió…
Ha anat passant el temps però, conscients del seu compromís, han intentat ser padrins en el camí de fe del seu
fillol. Han salvat la distància física amb
les noves tecnologies i el fillol s’ha comunicat amb ells amb missatges, en
converses plenes de bon humor i emoticones. Una conversa intensa i divertida, i setmanes de silenci. Els adolescents són així i els padrins ho respecten.
Estan a punt per escoltar-lo i per parlar
amb ell. Feina de padrins.
Fa unes setmanes, el fillol es confirmà. «Pere i Joan els van imposar les
mans i ells reberen l’Esperit Sant» (Ac
8,17). El seu catequista ha motivat i
emocionat aquest grupet de joves, que
són als primers bancs de l’església.
A l’homilia, el bisbe ensenyà el seu mò-

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

bil i, bo i admetent que no és un gran
coneixedor de les noves tecnologies,
fa servir el whatsapp i proposà una història: «Imagineu, nois i noies, que envieu un missatge a un amic molt amic,
que ara no és aquí: “Avui el bisbe m’ha
confirmat.” Al cap d’un moment, llegiu
la seva resposta, que és, de fet, una pregunta: “I això per a què serveix?” Contesteu de seguida: “Això serveix per
viure”. I també de seguida us arriba la
resposta: “Jo visc i no estic confirmat”.
Penseu un moment i li escriviu: “I és clar
que vius, però la confirmació serveix per
viure segons Jesús. Ja t’ho explicaré”.»
Arribat el moment de les pregàries,
i escoltada la del fillol, al padrí se li
acudí una idea: li envià les fotos fetes
amb el mòbil i, recollint unes paraules
de la pregària, hi afegí un missatge: «Has
pregat perquè siguem testimonis de
Crist. No és pas poca cosa! Un gran
compromís, i per fer-lo realitat comptes
amb l’ajut de la teva família, dels teus
padrins i, per sempre més, amb la Força
de l’Esperit! Felicitats, fillol!» Assenyadament, el mòbil del fillol estava apagat durant la celebració, però, un cop
acabada, va rebre la resposta del fillol:
«Gràcies, padrins, perquè m’acompanyeu avui i sempre.»

Lectures
missa
diària i
santoral
19. 쮿 Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[Jt 13,2-7.24-25a / Sl 70 / Lc
1,5-25]. Sant Nemesi, mr.; sant
Anastasi I, papa (399-401) i mr.;
beat Urbà V, papa (occità, 13621370); santa Fausta, mare de
família mr.; santa Eva, mare dels
humans.
20. 쮿 Dimarts [Is 7,10-14 / Sl
23 / Lc 1,26-38]. Sant Benjamí,
patriarca. Sant Domènec (Domingo) de Silos, abat benedictí; sant
Macari, prev. i mr.
21. 쮿 Dimecres [Ct 2,8-14 (o
bé: So 3,14-18a) / Sl 32 / Lc 1,
39-45]. Sant Pere Canisi (15211597), prev. jesuïta i doctor de
l’Església, nat a Nimega. Sant
Severí, bisbe i mr.; sant Gliceri,
prev. i mr.; sant Temístocles, mr.

LEXORANDILEXCREDENDI

Viene el Señor,
el Rey de la Gloria
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

En la clausura del Año de la Misericordia, en el marco de la solemnidad de
Cristo Rey, exponía el Santo Padre que
la grandeza del reino de Jesucristo es
«el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas».
El Señor siempre sale a nuestro encuentro. Viene el Señor, el Rey de la
Gloria. Mientras aguardamos y pedimos
la venida de nuestro Salvador, con las
palabras de Francisco, agradecemos
su gran amor: «Por este amor Cristo
se abajó hasta nosotros, vivió nuestra
misma miseria humana.»
Jesucristo se acerca, Él nos ama y
«nunca ha violado nuestra libertad, sino
que se ha abierto paso por medio del

amor humilde que todo lo excusa, todo lo espera, todo lo soporta» (cf. 1Co
13,7). Al «Señor de nuestra vida», lo
hemos de acoger «incluso en su modo
de reinar».
Estamos llamados personalmente
«a seguir su camino de amor concreto;
a preguntarse cada uno todos los días:
¿Qué me pide el amor? ¿A dónde me
conduce? ¿Qué respuestas doy a Jesús
con mi vida?»
A la Virgen María, Madre de la esperanza, Madre de misericordia, «encomendamos todas nuestras situaciones,
todas nuestras súplicas dirigidas a sus
ojos misericordiosos, que no quedarán
sin respuesta».

22. 쮿 Dijous [1Sa 1,24-28 / Sl
1Sa 2,1.4-5.6-7.8abcd / Lc 1,4656]. Sant Zenó o Zenon, mr.;
santa Helena, vg. clarissa; santa
Francesca-Xaviera Cabrini, vg.,
fund., patrona dels emigrants.
23. 쮿 Divendres [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 Dissabte [2Sa 7,1-5.8b12.14a.16 / Sl 88 / Lc 1,67-79].
St. Delfí, bisbe; sta. Adela, abadessa; sta. Irmina, vg., princesa.
Comença el temps de Nadal
25. † Diumenge vinent, Nadal
de Nostre Senyor Jesucrist, a
Betlem de Judà. També: Mare de
Déu de Betlem o del Pessebre
(lit. hores: 1a setm.) [Vigília: Is
62,1-5 / Sl 88 / Ac 13,16-17.
22-25 / Mt 1,1-25. Nit: Is 9,1-6 /
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 52,710 / Sl 97 / He 1,
1-6 / Jn 1,1-18].
Santa Anastàsia,
màrtir (s. IV); sta.
Eugènia, vg. i mr.
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DIUMENGEIVD’A DVENT

COMENTARI

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 7,10-14)

Lectura del libro de Isaías (Is 7,10-14)

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: «Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan
avall com vulguis, a les profunditats del país dels
morts, o tan amunt com vulguis, dalt al cel». Acaz
respongué: «No en vull demanar cap; no vull temptar el Senyor». Llavors digué Isaïes: «Escolteu,
doncs, casa de David: ¿No en teniu prou de fervos pesats als homes que fins us feu pesats al
meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un
senyal: La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.»

En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió
Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David: ¿No
os basta cansar a los hombres, que cansáis
incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta,
os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta
y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel».

Salm responsorial (23)

Salmo responsorial (23)

R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.

R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou, / el
món i tots els qui l’habiten. / Li ha posat els fonaments dins els mars, / i les bases, a les fonts
dels rius. R.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y todos sus habitantes: / él la fundó sobre
los mares, / él la afianzó sobre los ríos. R.

¿Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? / ¿Qui
pot estar-se al recinte sagrat? / El qui té el cor
sincer i les mans sense culpa, / que no confia
en els déus falsos. R.
Rebrà benediccions del Senyor, / rebrà els favors del Déu que salva. / Aquests són els qui
vénen a buscar-vos, Senyor, / per veure-us de
cara, Déu de Jacob. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, / le hará justicia el Dios de salvación. / Esta es la generación
que busca al Señor, / que busca tu rostro, Dios
de Jacob. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 1,1-7)

Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol,
destinat a anunciar la Bona Nova de Déu, que ell
ja havia promès pels seus profetes en les escriptures santes. Aquesta Bona Nova es refereix
al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel
seu llinatge humà, nasqué de David, però per
l’esperit que santifica va ser constituït Fill poderós de Déu des que va ressuscitar d’entre els
morts.
Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi
sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li
consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu,
Pare nostre, i de Jesucrist, el Senyor.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue
prometido por sus profetas en las Escrituras
Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo
de Dios en poder según el Espíritu de santidad
por la resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor.
Por él hemos recibido la gracia del apostolado,
para suscitar la obediencia de la fe entre todos
los gentiles, para gloria de su nombre. Entre
ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia
y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts, es trobà que esperava un
fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber
públicament, es proposava de desfer en secret
l’acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se
li aparegué en somni un àngel del Senyor que li
digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que
ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha
de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús,
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble».
Tot això va succeir perquè es complís el que
el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge
tindrà un fill, i li posaran Emmanuel», que vol
dir Déu-és-amb-nosaltres. Josep es despertà i,
complint el que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué a casa com a esposa.

P. JAUME SIDERA
claretià

Déu envià
un missatger
a Maria

¿Quién puede subir al monte del Señor? /
¿Quién puede estar en el recinto sacro? / El
hombre de manos inocentes / y puro corazón, /
que no confía en los ídolos. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Roma (Rm 1,1-7)

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 1,18-24)
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Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (Mt 1,18-24)
La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba
un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había
tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de
David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados». Todo esto sucedió para que se
cumpliese lo que había dicho el Señor por medio
del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado
el ángel del Señor y acogió a su mujer.

Sabeu quant de temps va esmerçar nostre Senyor
a preparar el pessebre que nosaltres muntem en
un grapadet d’hores? Doncs, un grapat de segles.
I una tirallonga de personatges des d’Abraham
passant per David fins arribar a Josep… Hi figuren
quatre dones. Amb la seva vida més o menys santa,
més o menys exemplar, fan part de la cadena que
es trenca quan arriba a Josep, l’espòs de Maria, de
la qual va néixer Jesús, l’anomenat Messies o Crist.
Déu li ha confiat una missió especial: ser la Mare del seu Fill, que en necessitava una.
Josep, fill de David, no tinguis por. Acull a casa
teva la teva esposa amb el Fill que espera per obra
de l’Esperit Sant. Josep no sabia què fer. ¿Com podia ell rebre a casa seva la Mare del seu Senyor?
I decideix retirar-se: deixar pas a l’obra misteriosa
de Déu, que ell respecta encara que no l’acabi d’entendre. Però el seu consentiment és necessari per
al projecte de Déu: Maria necessita un espòs i un
protector, i el nen que està en camí necessita un pare que li doni el nom i l’inscrigui en la tirallonga dels
hereus de David i d’Abraham. Perquè Josep és de
la nissaga de David. Un Fill tot especial per la manera com entra en aquest món i pel nom i la missió
que tindrà. Josep li posarà el nom de Jesús, que vol
dir Déu que salva.
En Maria es realitza la profecia d’Isaïes: la verge tindrà un fill... Li diran Emmanuel: que vol dir
Déu-és-amb-nosaltres. Sense que Josep ho sàpiga,
l’Esperit Sant ha modelat en el ventre de Maria el
Fill de Déu fet home i Jesús, el Déu que ve a salvar
el seu poble dels pecats, ens ensenyarà homes i dones, imatges i semblances de Déu.
Gràcies a Maria i gràcies a Josep, tindrem entre
nosaltres un gran germà i un bon company de viatge. Si fins ara Déu es feia visible enmig del seu poble
en l’arca de l’aliança o en el Temple de Jerusalem,
ara s’hi farà en un home com nosaltres, fill de Maria,
que s’adreçarà a Josep com s’adreça el fill al seu
pare. Imaginem-nos que en seria de tendra i afectuosa l’abraçada que Josep faria a Maria quan es despertà del seu son i comprovà la meravellosa realitat
del seu somni.
El Senyor, en aquest quart diumenge d’Advent,
ens invita a acabar de muntar el nostre pessebre. I el
mantindrem aquests dies a casa nostra com el signe de l’Emmanuel, de la presència de Déu entre nosaltres. Acollim-hi Josep, el somiador, i Maria, la Mare generosa de l’Emmanuel i l’infant Jesús.
Que passeu tots un bon Nadal!

Pàg. 4

església diocesana de terrassa

full dominical 18 de desembre de 2016

V I DA  D I O C E SA N A

Aquest diumenge 18, a les 12 h. Missa en el 50 aniversari de l’erecció canònica de la parròquia de la Santa Creu
de Sabadell.
—A les 14 h, trobada de Nadal amb
l’Hospitalitat de Lourdes de les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant
Feliu de Llobregat.
—A les 19 h, Pessebre Vivent de la
parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola.
Dilluns 19, a les 17.30 h. Celebració de
Nadal amb el claustre de professors
de l’escola Mare de Déu de la Salut de
Sabadell.
Dijous 22, a les 10 h. Col·legi de Consultors.

Diumenge 25, a les 12 h. Missa del dia
de Nadal a la Catedral. Imparteix la Benedicció Apostòlica.
Diumenge 1 de gener de 2017, a les
12 h. Missa de Santa Maria, Mare de
Déu, a la Catedral.
Divendres 6 de gener, a les 12 h. Missa d’Epifania a la Catedral.

rència Episcopal, pronuncià la conferència sobre el tema de les Jornades.
Després es visionaren fragments de l’obra Els miserables de Víctor Hugo. A la
tarda hi hagué dues taules rodones:
La pastoral social de Càritas i la pastoral penitenciària. Al vespre hi hagué
una visita guiada al monestir i claustre
de Sant Cugat, un sopar fred al mateix
claustre i un concert del Cor Gospel Viu
a benefici de Càritas i la Marató de TV3.

Notícies
V Jornades Transmet. Els dies 26 i 27
de novembre varen tenir lloc les V Jornades Transmet amb el tema «Justícia
i misericòrdia per la Nova Evangelització». Dissabte al matí, al Centre Borja
de Sant Cugat del Vallès, Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses va fer la presentació i Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la
Comissió Pastoral Social de la Confe-

—A les 13 h, Missa de Nadal al Seminari Diocesà.
Divendres 23, a les 13 h. Felicitació de
Nadal de la Cúria Diocesana.
Dissabte 24, a les 17 h. Celebració de
Nadal al centre penitenciari Quatre Camins a la Roca del Vallès.

Agenda
Poema de Nadal. Lectura dramatitzada
a càrrec del grup SET (actors i actrius
de Sabadell i de Catalunya). Direcció:
Francesc Ventura. Dimecres 21 de desembre, a les 9 del vespre, a l’església
de la Puríssima de Sabadell.
El diumenge al matí, a la Sala Capitular de la Catedral de Terrassa, hi hagué una taula rodona sobre la justícia
i la misericòrdia en diferents àmbits
(Càritas, catequesi, presons i Ajuda a
l’Església Necessitada). Finalment, el
Sr. Bisbe presidí la Missa de cloenda a
la Catedral.
Conferència sobre santa Teresa de
Calcuta. El 19 de novembre, el Grup
Avant de la Federació de Cristians organitzà una taula rodona: «La figura i
l’impacte de santa Teresa de Calcuta».

—A mitjanit, Missa de la Nit de Nadal
(Missa del Gall) a la Catedral.

REMADMARADENTRO

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
Obispo de Terrassa

Escuchar la Palabra
en el silencio
El escritor estadounidense Alvin Toffler acuñó en su libro Future Shock
el concepto de sobrecarga informativa. Se refiere al hecho de disponer de
excesiva información para tomar una
decisión o para conocer un determinado tema. Actualmente disponemos
de grandes cantidades de información
histórica para analizar, de una alta
tasa de nuevas informaciones, de diversas contradicciones en la información disponible, y de una identificación a menudo deficiente, todo ello
sumado a la ausencia de un método
para comparar y procesar los diferentes tipos de información. Cierto es
que vivimos en un mundo saturado
de palabras: los noticiarios, la publicidad, la política, las imágenes omnipresentes y obsesivas de los medios
de comunicación social.

En una época saturada de tanta
palabra, de tanta imagen, de tantos
cambios que se producen en un período de tiempo tan breve, ¿es posible hablar de un modo distinto,
anunciar un mensaje diferente? ¿Cómo hacerlo? Es aquí cuando entran
en juego la belleza de la liturgia, la
fuerza de la oración y la elocuencia
del silencio. En primer lugar será preciso no dejarse saturar de palabras
y mensajes, y tampoco atiborrar a
los que nos rodean. Es mejor invitar
a vivir el misterio de Navidad con una
actitud contemplativa, es decir, invitando a escuchar la Palabra —que
es Jesucristo— en el silencio. En este cuarto domingo de Adviento en
el Evangelio tienen un especial protagonismo las figuras de María y de
José. Ambos viven la expectativa

Intervingueren Mn. Antoni Deulofeu i
dues religioses Missioneres de la Caritat.

de la venida de Jesucristo al mundo en el silencio, la plegaria y la contemplación. Y Dios viene en su ayuda.
¿Cómo podemos imitarlos ante
la Navidad? Olivier Clément afirma:
«Pienso también cuán importantes
serían las pequeñas comunidades
cristianas, que son comunidades acogedoras, donde a nadie se le juzga
sino que se le ama, comunidades
abiertas que se ponen al servicio
de los más necesitados de una manera totalmente desinteresada».
Y cuenta que en Roma le impresionó
mucho la Comunidad de Sant’Egidio,
que en la actualidad tiene su centro
en el barrio del Trastévere. Cada tarde celebran una liturgia muy sencilla, que prevé la recitación de Salmos, la lectura de algunas páginas del

Concert de Marata, núm 225. Divendres 23 de desembre, a les 21 h, a la
parròquia de Santa Coloma de Marata
(Les Franqueses del Vallès), Concert per
a dues flautes i clavicèmbal a càrrec de
Claudi Arimany (flauta), Eduard Sánchez (flauta) i Jordi Ribell (clavicèmbal).
Exercicis espirituals per a homes. Dirigits pel P. Hernán Pereda. Del 27 al 30
de desembre. Casa Mare de Déu de
Montserrat (Passatge del Remei s/n,
Caldes de Montbui). Info i inscripcions
als tels. 938 654 496 i 697 840 559.

Evangelio y un breve comentario. ¡La
Iglesia se llena de jóvenes! Desarrollan además una actividad social extraordinaria en los entornos más tristes y abandonados. Y añade: «Pienso
también en un fenómeno extraordinario, aquí en Francia, la comunidad
de Taizé. En resumen, quisiera subrayar el importante testimonio de la
belleza... Ved por qué debe haber parroquias y lugares de culto que no
sean simplemente lugares en los que
se dicen palabras —que luego se convierten en discursos—, sino precisamente lugares de bondad, de paz y
de luz. Algo que me llama mucho la
atención en Francia, a este respecto,
es el extraordinario interés por los
iconos.»
El teólogo Karl Rahner acuñó la
expresión «Iglesia en diáspora» para
designar al pequeño rebaño de los
cristianos en el seno de un mundo
religiosamente indiferente. Seguramente no se imaginaba hasta qué
punto llegaría a ser significativa su
formulación. Quizás nos tocará vivir
una situación de diáspora, pero siempre seremos acogidos en unas comunidades centradas en el Evangelio
y en la Eucaristía, en la Palabra y en
la adoración. Así hemos de preparar la Navidad.
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