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ANEUMARENDINS

És Nadal
Ara fa uns anys que vaig assistir en el teatre del Casal Parroquial de la Santa Creu de
Terrassa a la representació del Conte de Nadal, una de les obres més conegudes de
Charles Dickens. És un clàssic d’aquest destacat escriptor i novel·lista anglès que es
recupera cada any. Dickens fou un mestre
del gènere narratiu, li va imprimir una dosi
d’humor i d’ironia i, al mateix temps, li serví
per a practicar una aguda crítica social. Explica la història d’un home molt egoista i
insolidari anomenat Ebenezer Scrooge i la
seva profunda transformació després de
ser visitat per una sèrie de fantasmes la
nit de Nadal. La novel·la va tenir un gran
èxit de públic i de crítica, i contribuí de forma significativa a la restauració del Nadal
com una època de celebració i festivitat en
el Regne Unit i als Estats Units després d’un
període més sobri i fosc.
Un gran admirador de Dickens va ser Gilbert Keith Chesterton, un altre gran escriptor i periodista britànic, que arribà a afirmar
que Dickens havia salvat el Nadal a Anglaterra. En el seu llibre La dona i la família
ofereix unes reflexions molt interessants
sobre el Nadal, que són d’una gran actualitat. Segons ell, el Nadal va haver de ser rescatat de la tristesa en el segle XVII i en segle XX havia de ser rescatat de la frivolitat,
de la superficialitat i de la lleugeresa que
significa intentar alegrar-se sense tenir res
de què alegrar-se. El resultat és que al capdavall fins i tot la frivolitat es dissipa. Segons
aquesta lògica és raonable i intel·ligent que
se’ns convidi a alegrar-nos el dia de Nadal,
però només si s’entén el què significa aquesta festa. Alegrar-se perquè sí, perquè toca,
sense tenir clara la causa i el sentit profund
d’aquesta alegria, és absurd, en definitiva,
és frívol: Per això cal rescatar el Nadal de
la frivolitat, de la superficialitat i del consumisme.

Anunciació, vitrall d’Antoni Vila Arrufat (1894-1989). Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell

«Maria ha fet possible l’encarnació del Verb gràcies precisament al seu “sí” humil i valent. Ella
ens ensenya a comprendre el moment favorable en que Jesús passa per la nostra vida i demana una resposta ràpida i generosa.»

Papa Francesc, Àngelus, 21 de desembre de 2014

Felicitació de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

Un any més celebrem el Nadal i contemplem el naixement del Fill etern de Déu, que
es fa home per a compartir la nostra vida,
per a salvar-nos del pecat, per a alliberarnos de tots els mals. Des del principi el
Senyor tenia en ell la vida, i aquesta vida
és la llum dels homes i dones d’ahir, d’avui
i de sempre. I la seva llum resplendeix en
la fosca i il·lumina la nit del món. El do de la
seva vida i de la seva llum ens ajuda a copsar el valor de la vida de tot ésser humà.
Des de fa vint segles ressona en el cor de
l’Església les paraules joioses de l’àngel
que anuncia als pastors una gran alegria:
el naixement del Senyor. I el naixement de
Jesucrist omple de sentit el naixement
de cada ésser humà i, a la vegada, fonamenta el goig que produeix la vida de cada infant que ve al món.

Nadal és la festa de l’amor i de l’esperança perquè és la festa de Déu que es fa home per elevar els homes a la categoria de
fills adoptius seus. És la festa de l’amor
immens i incondicional de Déu. El sentit
més profund de la nostra vida es troba en
la relació amb Aquell que és la mateixa Vida.
Nadal és un misteri tan gran, tan profund,
tan inefable que demano a Déu que ens concedeixi de celebrar-lo enguany amb la intensitat necessària, que ens ajudi a aprofundir
en aquest misteri d’amor i d’esperança.
Desitjo a tots els diocesans un Sant Nadal,
amb un agraïment especial a aquelles persones que fan tot el que poden perquè els
homes i dones d’avui es trobin amb Jesucrist i arribin al coneixement de la veritat.
¡Un Nadal Sant i joiós per a tots!
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Vers el Sínode
de joves

Escampem la llum
de Nadal

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

Lectures
de la missa
diària
i santoral
Comença el temps de Nadal

DANIEL PALAU

El proppassat 25 de novembre es va
celebrar a l’Aula Magna del Seminari
Conciliar de Barcelona la primera jornada de la nova Càtedra de Teologia
Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol
de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC-AUSP), que va comptar amb
la participació d’una setantena d’agents
pastorals dedicats a l’àmbit de la joventut. La propera activitat prevista de
la Càtedra, creada pels bisbes de Catalunya sota l’empara de la FTC-AUSP,
tindrà lloc els dies 21 i 22 de febrer
de 2018, durant el Simposi Internacional «Reforma i reformes de l’Església».
Mn. Daniel Palau n’és el director.
Quin és l’objectiu de la càtedra?
Pretén afavorir i proposar un moment
intens de reflexió, que ajudi a traslladar
de manera visible aquells principis invisibles que parlen de la nostra identitat cristiana; és a dir, la fe en Jesucrist.
Com l’anireu desenvolupant?
La càtedra ha pensat diversos àmbits
de reflexió que s’aniran proposant paulatinament a través de nou eixos que,
actualment d’una manera imprescindible, cal treballar. L’oportunitat del proper sínode dedicat a la joventut —que
se celebrarà l’octubre de 2018 a Roma— ha facilitat aquesta primera trobada, després de la qual la reflexió
continuarà amb altres jornades i propostes.
Com valoreu la primera jornada de la
càtedra?
Molt positiva. Va tenir com a convidat
principal el publicista Toni Segarra, expert en l’àmbit de la comunicació i del coneixement del teixit juvenil. En la seva
ponència va donar consells, com a publicista, als catequistes de joves. Finalment,
els agents de pastoral van realitzar un
treball en grup per prosseguir la recerca dels elements imprescindibles per
a l’evangelització del jove d’avui. D’aquesta manera, la càtedra iniciava un
dels primers àmbits de reflexió, el de la
joventut.
Òscar Bardají i Martín

La darrera finestra del calendari d’Advent dona pas a la nit de Nadal i a la celebració del naixement de Jesús. Els
àpats seran ocasió de joiós retrobament familiar per a molts, de festa d’unió entre grans i petits, amb un record
enyorat pels qui ens han deixat i pels
que no poden estar amb els seus aquest
dia. D’altres, els qui passen necessitat
i sovint estan sols, celebraran el Nadal si els tenim presents i els ajudem
—i prou que ho hem de procurar—,
tot contribuint a la recollida d’aliments,
a l’organització d’àpats nadalencs que
organitzen algunes entitats. La majoria, a prop del pessebre, cantarem nadales, les de sempre per als joves i els
grans, que seran novetat per als més
petits, i ens desitjarem bon Nadal amb
una felicitació de paper, amb un correu electrònic, amb un WhatsApp o
amb el poema que un dels petits, dalt
de la cadira, ens oferirà entorn la taula nadalenca.
No ens quedem curts, però: hem d’anar més enllà. Hem de desitjar que la
salvació que ens porta Jesús, l’infant
de l’humil menjadora del portal, ens renovi i ens faci millors, capaços de portar una mica més de llum al món, d’esperança, de justícia, de llibertat... «El

HECHOSDEVIDA

poble que caminava en la fosca ha vist
una gran llum» (Is 9,1). Mirar endavant
per sortir de la mediocritat, de les falses
seguretats. Portar llum al món per il·luminar les foscors personals i col·lectives de desànim, mesquinesa, acomodació, apatia, tristesa... La llum de Nadal
és esperança per descobrir les possibilitats d’estimar de cada dia i ens ha de
refermar en el convenciment que Déu
ens confia l’infant Jesús perquè el sapiguem trobar, també, en les múltiples
bondats que podem aportar al nostre
fer quotidià.
Descobrim les possibilitats del misteri de Nadal i fem-les arribar als altres.
Descobrim el seu amor i escampem-lo
per la terra tots els dies que seguiran
aquest Nadal. Expliquem-ho als nostres
infants davant del pessebre, testimoniem-ho entre els familiars i els amics
i fem-ne pregària familiar en beneir la
taula el dia de Nadal: «Us donem gràcies perquè Jesús és entre nosaltres.
Beneïu, Senyor, aquesta taula, beneïu
la nostra família i els nostres amics.
Feu que sapiguem compartir el que heu
posat al nostre abast amb les persones
necessitades». «Glòria a Déu a dalt del
cel, i a la terra pau als homes que ell estima» (Lc 2,14).

MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

«Dios bendice
al que busca»
El artista Daniel Quintero ha trabajado
durante años pintando retratos imaginarios de grandes personajes sefardíes de la Edad Media. El pintor retratista recorrió las sinagogas de Europa,
Turquía e Israel en busca de rostros cuyos antepasados tuvieron que abandonar Sefarad (1492). Le sirvieron de modelo sefardíes de los que aún conservan
la llave de la casa de sus familias, 500
años después. Las llaves han pasado,
como herencia simbólica, de padres a
hijos.
Al pintor le sirvió de modelo un sefardita comerciante de ámbar en el Gran Bazar de Estambul, para pintar el retrato
imaginario de Maimónides. Sus antepasados vivieron en Toledo. El comerciante de ámbar viajó muchas veces a
España, con la llave de la puerta de la

casa de sus antepasados, que ahora
existía sólo en su mente. Después de
buscar en anticuarios por toda España, en una casa de compra-venta de
Plasencia, el sefardita encontró una cerradura del siglo XV llena de herrumbre.
Puso la llave. Presionó. Encajó. Dio la
vuelta con la llave y funcionó todo el
mecanismo. ¡Era la cerradura de su casa!
Kierkegaard, filósofo y teólogo danés,
recordó la frase ideada por san Agustín:
«Dios bendice al hombre, no porque ha
encontrado, sino porque ha buscado».
Jesús había afirmado: «Porque el que
busca, halla» (Mt 7,7).
El P. Sertillanges enseñaba: «Los éxitos le dicen al cristiano: “¡Continúa!”.
Los fracasos le gritan: “¡Vuelve a comenzar!”». ¡Es Navidad!

25. † Dilluns (lit. hores: 4a
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 52,7-10 / Sl 97 / He 1,1-6 / Jn
1,1-18]. Nadal de Nostre Senyor
Jesucrist, a Betlem de Judà. També: Mare de Déu de Betlem o del
Pessebre. Santa Anastàsia, màrtir (s. IV); santa Eugènia, vg. i mr.
26. 쮿 Dimarts [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. Dimecres [1Jn 1,1-4 /
Sl 96 / Jn 20,2-8]. Sant Joan,
apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, vident de Patmos, venerat a
Efes (†100). Sant Teodor, monjo;
santa Nicaret, vg.
28. 쮿 Dijous [1Jn 1,5–2,2 / Sl
123 / Mt 2,13-18]. Sants Innocents, mrs. a Betlem i rodalia.
Santa Dòmina, vg. i mr.; sant
Abel, fill d’Adam i d’Eva.
29. Divendres [1Jn 2,3-11 /
Sl 95 / Lc 2,22-35]. Sant Tomàs
Becket (1118-1170), bisbe de
Canterbury i màrtir. Sant David
(s. XI-X aC), rei de Judà i d’Israel,
i profeta, conqueridor de Sió; sant
Tròfim, bisbe.
30. Dissabte [1Jn 2,12-17 / Sl
95 / Lc 2,36-40]. Sant Mansuet,
mr.; sant Rainer, bisbe; santa
Anísia, mr.; sant Fèlix I, papa
(269-274) i mr.; beat Raül, abat.
31. † Diumenge vinent, La Sagrada Família: Jesús, Maria i Josep (lit. hores: 1a setm.) [Gn 15,
1-6;21,1-3 / Sl 104 / He 11,8.
11-12.17-19 / Lc 2,22-40 (o bé:
2,22.39-40)]. Sant Silvestre I,
papa (romà, 314-335) i màrtir.
Santa Coloma, verge i màrtir; santa
Melània la Jove;
sant Sabinià, bisbe i màrtir.
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Lectura del segon llibre de Samuel
(2Sa 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: «Vés, fes tot el que es proposi el teu
cor; tens amb tu el Senyor».
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor:
«Vés, 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».

Lectura del segundo libro de Samuel
(2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16)
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)
R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.
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.
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.
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.

Salmo responsorial (88)
R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
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.
«Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David, mi
siervo: / Te fundaré un linaje perpetuo, / edificaré tu trono para todas las edades». 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)
Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos
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.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 16,25-27)
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 Fillde-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: «Sóc
l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules».
I l’àngel es va retirar.

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.

Misteri és
revelació
P. JAUME SIDERA, claretià

Quan sentim la paraula misteri arrufem el nas i pensem… No sé pas què
pensem, vaja. Avui podrem saber què
és. Un misteri és el projecte de Déu
amagat durant segles i ara revelat.
L’anunci de Natan a David és revelat
avui. No serà David que bastirà una
casa a Déu. Serà Déu qui li bastirà un
casal i es mantindrà per sempre.
El poble esperava una intervenció
espectacular de Déu. Doncs no. Déu
no escull Jerusalem ni cap palau, ni
cap personatge il·lustre. Escull un
poblet de mala mort, d’on no pot sortir res de bo. Una noia, que ningú no
coneix. Jove i verge compromesa amb
un menestral, emparentat amb David. Gabriel la saluda: Alegra’t, la plena de gràcia, l’alegria de Déu. Seràs
mare. En tu es realitzarà la promesa
que Natan féu a David.
Tot sovint ens imaginem Maria com
una noia una mica fava, beneitona,
sense personalitat. Pot dir res a la dona d’avui? I tant que sí: tot el pla de
Déu, l’obra més important de tots els
segles, depèn de la decisió responsable i generosa d’aquesta noia, d’aquesta DONA que trobem ara a Natzaret, després a Betlem, a Canà de
Galilea, al Calvari i al Cenacle enmig
de l’església naixent.
Aquests dies col·loquem les figures
al pessebre: els àngels anunciant, Josep, silenciós i atent. I el bressol i els
pastorets. Tan pobres i senzills i Déu
els fa missatgers de la bona nova.
I el bou i la mula: amb la seva presència muda ens retreuen que ells han conegut «l’estable del seu amo, però el
poble no coneix el seu Senyor».
Jo em posaria a propet de la Mare
de Déu i diria: Esperit Sant que formàreu Jesús en Maria, formeu Jesús en
mi, en la comunitat cristiana. Que com
Maria el fem present en el nostre món,
sempre i especialment aquests dies
de Nadal.
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V I DA  D I O C E SA N A

Diumenge 24, a les 17 h. Celebració de
Nadal al centre penitenciari de Quatre
Camins a la Roca del Vallès. A mitjanit,
Missa de la Nit de Nadal (Missa del Gall)
a la Catedral.

d’entrega de premis als Terrassencs
de l’any 2017: Lluïsa Domingo, Miquel
Font i Josep Puig. L’acte està organitzat
des de fa 49 anys pel centre cultural
El Social, que forma part de la Fundació
Centre Social Catòlic.

Agenda
Horari de les celebracions de Nadal a
la Catedral. Diumenge 24: a les 18.30 h,
Missa familiar de vigília de Nadal. A les
11.30 h, Vetlla de pregària. A les 12 de
la nit, Missa del Gall. Dilluns 25: Missa
a les 9, 10 i 12 h (presidida pel Sr. Bisbe amb Benedicció apostòlica) i a les
20 h. Dimarts 26: Missa a les 9, 12
i 20 h.

Dilluns 25, a les 12 h. Missa del Dia de
Nadal i Benedicció apostòlica, a la Catedral.
Divendres 29, a les 13.30 h. Pregària
de Sexta i celebració del Nadal amb els
preveres, diaques i seminaristes de la
diòcesi.

Notícies

parròquia de Sant Martí de Sorbet a Viladecavalls, començant la Visita Pastoral a aquella parròquia.

Benedicció dels Pessebres. El diumenge 3 de desembre, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir l’acte de
benedicció i inauguració de la 75a exposició de pessebres a la Catedral.
Visita Pastoral a Viladecavalls. El diumenge 3 de desembre, Mons. Saiz Meneses celebrà la Missa Estacional a la

Pastoral del Sord de Barcelona. Missa
del Gall interpretada amb Llengua de
Signes per a Sords. Diumenge 24, a les
12 de la nit, a la parròquia Mare de Déu
de la Medalla Miraculosa (c/ Consell de
Cent 110-118, Barcelona).
Dinar del clergat. Pregària de Sexta i
celebració del Nadal amb els preveres,
diaques i seminaristes de la diòcesi. Divendres 29, a les 13.30 h, a la Fundació Busquets.
Pessebres de la Catedral. Dissabtes
(fins al 7 de gener): matí de 2/4 de 12 a
2/4 de 2; tarda de 2/4 de 6 a ¾ de 9.
Feiners: de 6 a ¾ de 9 (fins al 5 de gener).

Terrassenc de l’any. El dissabte 2 de
desembre, Mons. Saiz Meneses participà juntament amb el Sr. Alfred Vega,
Alcalde de Terrassa, i el Sr. Ricard Figueras, President d’El Social, en l’acte

Misteri de Nadal. Parròquia de Sant Pere de Terrassa. Dia 29 de desembre:
Escolania d’Ègara. Dia 3 de gener: Poe-

Hace unos años asistí en el teatro
del Casal Parroquial de la Santa Creu
de Terrassa a la representación de
Cuento de Navidad, una de las obras
más conocidas de Charles Dickens.
Es un clásico de este destacado escritor y novelista inglés que se recupera cada año. Dickens fue un maestro del género narrativo, le imprimió
ciertas dosis de humor e ironía, y a
la vez le sirvió para practicar una
aguda crítica social. Cuenta la historia de un hombre sumamente egoísta e insolidario llamado Ebenezer
Scrooge y su profunda transformación después de ser visitado por una
serie de fantasmas en Nochebuena.
La novela tuvo un gran éxito del público y de la crítica, y contribuyó de
forma significativa a la restauración
de la Navidad como una época de celebración y festividad en el Reino Uni-

do y en los Estados Unidos tras un periodo más sobrio y sombrío.
Un gran admirador de Dickens fue
Gilbert Keith Chesterton, otro gran escritor y periodista británico, que llegó
a afirmar que Dickens había salvado la Navidad en Inglaterra. En su libro La mujer y la familia ofrece unas
reflexiones muy interesantes sobre
la Navidad, que son de gran actualidad. Según él, la Navidad tuvo que
ser rescatada de la tristeza en el siglo XVII, y en el siglo XX tenía que ser
rescatada de la frivolidad, de la superficialidad y ligereza que significa
el intentar alegrarse sin tener nada
sobre lo que alegrarse. El resultado
es que al final hasta la frivolidad se
disipa. Según esa lógica, que se nos
invite a alegrarnos el día de Navidad
es razonable e inteligente, pero sólo
si se entiende lo que esta fiesta sig-

Concert d’orgue. A càrrec de Guido Lotti. Parròquia de la Sagrada Família de
Terrassa. Dissabte 30 de desembre,
a les 21 h.

Publicacions
Calendari l’Ermità 2018. Tradicional del pagès,
agrari i astronòmic. Llibret de 52
pàgines, per fra
Ramon dels Pirineus i editat per
Edicions Morera,
on hi trobareu dades astronòmiques, cronològiques i religioses, entre d’altres continguts. Per a
més informació podeu consultar el web:
www.calendariermita.cat
La buena noticia
de cada día 2018.
Libro en edición
bolsillo, de 640
páginas, que ofrece las lecturas, el
salmo y el pasaje
completo del evangelio de cada día,
acompañado de
un breve comentario. Editado por Verbo
Divino.

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
Obispo de Terrassa

REMADMARADENTRO

Es Navidad

ma de Nadal. Dia 4 de gener: Nadales
de Reis. A les 5 de la tarda.

nifica. Alegrarse porque sí, porque toca, sin tener clara la causa y el sentido profundo de esa alegría, es algo
absurdo y caduco, en definitiva, es
frívolo. Por eso es preciso rescatar la
Navidad de la frivolidad, de la superficialidad y del consumismo.
Un año más celebramos la Navidad
y contemplamos el nacimiento del Hijo eterno de Dios, que se hace hombre para compartir nuestra vida, para
salvarnos del pecado, para liberarnos de todos los males. El Señor tenía desde el principio en él la vida,
y esta vida es la luz de los hombres y
mujeres de ayer, de hoy y de siempre.
Y su luz resplandece en la oscuridad
e ilumina la noche del mundo. El don
de su vida y de su luz nos ayuda a
captar el valor de la vida de todo ser
humano. Desde hace veinte siglos
resuenan en el corazón de la Iglesia
las palabras gozosas del ángel que
anuncia a los pastores una gran alegría: el nacimiento del Señor. Y el nacimiento de Jesucristo llena de sentido
el nacimiento de cada ser humano y

fundamenta, a la vez, el gozo que produce la vida de cada niño que viene
al mundo.
Navidad es la fiesta del amor y de la
esperanza porque es la fiesta de Dios
que se hace hombre para elevar a los
hombres a la categoría de hijos adoptivos suyos. Es la fiesta del amor inmenso e incondicional de Dios. El
sentido más profundo de nuestra vida reside en la relación con Aquel
que es la Vida misma. Navidad es un
misterio tan grande, tan profundo,
tan inefable, que sólo me queda pedir a Dios que nos conceda celebrarla este año con la intensidad necesaria, que nos ayude a profundizar
en este misterio de amor y de esperanza.
Deseo a todos los diocesanos una
Santa Navidad, con un agradecimiento especial a aquellas personas que hacen todo cuanto pueden para que los
hombres y las mujeres de hoy se encuentren con Jesucristo y lleguen al conocimiento de la verdad. ¡Una gozosa
y Santa Navidad para todos!
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