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«La Verge tindrà un fill i li posaran
Emmanuel»
Diumenge IV d’Advent / Cicle A
Lectura del llibre d’Isaïes
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 fer-vos 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.»
(7,10-14)
Salm responsorial
Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.
(Salm 23)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
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.
(5,7-10)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
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 ferho 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,
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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.
(1,18-24)

«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"»

3 —bona nova

Agenda

La catequesi dels noms

Lit. hores: Setmana IV

Jean Hakolimana, prev.
A més del contingut de les lectures bíbliques, el missatge d’Advent passa també
pels noms dels protagonistes que fan desfilar. Anant als inicis, trobem Isaïes
(que vol dir «Déu salvarà»), el primer profeta clarament messiànic. La seva paraula es compleix en Jesús («Déu salva»), el nom del qual emfatitza que aquesta
salvació ja és realitat. Entre ambdós ve Joan per preparar el camí del Messies,
obrint la font de la profecia tancada des de feia segles. De fet, Joan significa
«Déu ens ha fet misericòrdia», s’ha recordat del seu poble. Aquest quart diumenge, contemplem Maria i Josep. Josep («Déu farà créixer la meva descendència»)
i Maria («Estrella del mar») són icona d’aquest horitzó d’esperança que s’obre
en Déu. Així, podem captar la transcendència de l’Emmanuel («Déu amb nosaltres»). En Jesús l’horitzó de Deu toca el nostre i Déu es fa un de nosaltres.
Aquest Nadal que s’acosta, un Nadal que, segons en quins àmbits, sovint se
celebra sense ni citar el nom de Jesús, ens pot ser una ocasió per a revaloritzar el nom que hem rebut. Amb la modernitat, tendim a poc a poc a perdre
en nom-identitat, nom-projecte, nom-vocació, per a quedar-nos amb el nom
estètic. Per a nosaltres creients, el nom que hem rebut expressa la nostra ciutadania celestial. Hem passat a pertànyer a l’àmbit de Déu. Per mitjà de la família i de l’Església, el nom rebut és portador de l’elecció divina de què hem fet
objecte, tot un programa de vida. Nadal ens convida també a pensar amb els
sense-nom. Aquells que en el món de l’Emmanuel continuen sense lloc, sense
cap horitzó d’esperança.

La imatge

«Maria, promesa amb Josep, abans
de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.»
Josep, havent conegut el misteri per
un àngel que se li aparegué en somni, acceptà de prendre-la per esposa i accedí a fer de pare de Jesús. El
Fill de Déu es va fer «Emmanuel»,
Déu-amb-nosaltres, i ens revelà el
Pare amb el llenguatge humà que
havia après de Josep i Maria.

El somni de Josep (1630-65). G. de La Tour
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19 dilluns
—Sant Nemesi, màrtir (S.III)
—Sant Adjutori, abat
Jutges 13,2-7. 24-25a / Salm 70 /
Lluc 1,5-25
20 dimarts
—Sant Domènec de Silos, abat
(1000-1073)
Isaïes 7,10-14 / Salm 23 /
Lluc 1,26-38
21 dimecres
—Sant Pere Canisi, (1521-1597)
—Sant Demetri, màrtir (†306)
Càntic 2,8-14 / Salm32 / Lluc 1,39-45
22 dijous
—Sant Flavià, màrtir (†362)
—Santa Francesca Xavier Cabrini,
verge (1850-1917)
1 Samuel 1,24-28 / Salm 1 Samuel
2,1.4-5.6-7.8abcd / Lluc 1,46-56
23 divendres
—Sant Joan de Kety, (1390-1473)
—Sant Llibert, papa (†366)
Malaquies 3,1-4;4,5-6 / Salm24 /
Lluc 1,57-66
24 dissabte
—Sant Delfí, bisbe (†404)
—Santa Adela, religiosa (†c.730)
2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 / Salm
88 / Lluc 1,67-79
25 Nadal del senyor / Cicle A
—Nit: Isaïes 9,1-6 / Salm 95 / Titus
2,11-14 / Lluc 2,1-14. Alba: Isaïes
62,11-12 / Salm 96 / Titus 3,4-7 / Lluc
2,15-20. Dia: Isaïes 52,7-10 / Salm 97
/ Hebreus 1,1-6 / Joan 1,1-18

4 —notícies del bisbat

Confessions a la catedral: punt i seguit
Des del diumenge 13 de novembre, quan es va procedir a
tancar la porta santa de la misericòrdia a la catedral de
Vic, i després que el papa Francesc hagi celebrat la cloenda
d'aquest any de gràcia a Roma, a la catedral de Vic el sagrament del perdó continua ben disponible per a tot el poble
fidel, com un fruit de l'Any Jubilar de la Misericòrdia.
La misericòrdia de Déu segueix abocant-se als fidels i des
de la diòcesi de Vic s'ha concretat un horari que es vol que
perduri i esdevingui un moment òptim per als qui es vulguin confessar:

De dilluns a diumenge:
d'11 a 12 del matí i de 6 a 7 de la tarda.
És important tenir present aquest horari, perquè sempre hi
haurà un confessor disponible al servei dels qui s'hi atansin.
També cal recordar que, com ha anunciat el Sant Pare en la
carta «Misericordia et misera», l'absolució de l'avortament
ara es podrà realitzar amb qualsevol confessor, sense haver de requerir els canonges penitenciers o els religiosos
amb autorització.

Sala polivament a l'Asil del
Sant Crist
La llar del Sant Crist d’Igualada ja
disposa de la nova sala polivalent
amb capacitat per a 125 persones.
El dissabte 19 d'octubre es va inaugurar aquest nou espai, que ocupa
gran part d’un dels patis laterals i
que servirà per a les activitats pels
avis residents. Se celebrà una missa
presidida per l’arxiprest, Mn. Josep
Massana, i concelebrada per cinc
sacerdots més, i amb la presència de
l’alcalde, Marc Castells.
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Fes un donatiu al bisbat o parròquia
abans d'acabar l'any
A través del web www.donoalesglesia.cat

El portal d'internet www.donoalesglesia.cat suposa un nou
camí a l'abast dels catòlics i de tots els qui confien en l'acció de l'Església per a fer-li arribar els seus donatius.
Aquest portal, ja disponible, permet donar a l'Església una
sola quantitat o bé, a través de quotes periòdiques, les
quantitats que disposi el donant. Aquests donatius es poden fer arribar, amb un senzill procediment, a qualsevol
parròquia, al bisbat de Vic o bé directament a la Conferència Episcopal. El portal permet també deixar llegats a qualsevol parròquia, diòcesi o a la CEE.
En accedir a la pàgina web, el donant simplement assenyala en un formulari la institució a la qual desitja fer el donatiu, la seva quantitat i la seva periodicitat, i completa les
dades sobre la seva identitat i la targeta bancària o compte
corrent des del qual es realitzarà el donatiu. En començar
la campanya de la Declaració de la Renda, el donant rebrà
en el seu domicili el certificat exigit per a desgravar.
El portal està disponible en totes les plataformes (ordinadors i dispositius mòbils), en sis idiomes (castellà, català,
basc, gallec, valencià i anglès) i té presència també a les
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xarxes socials Facebook i Twitter. Per a facilitar el seu ús
i respondre als dubtes que es puguin suscitar s'ha disposat
un servei d'atenció de 9 del matí a 9 del vespre de dilluns a
diumenge al telèfon 93 307 04 00.
Es tracta d'un portal pioner en l'Església universal, ja que
aglutina en una única web les possibles aportacions a
qualsevol parròquia o diòcesi d'Espanya. En fer aquestes
aportacions el donant podrà beneficiar-se, com preveu la
legislació, d'una desgravació fiscal que arriba al 75% de
l'aportació en els primers 150 euros.

Nomenament de rector
El dia 15 de novembre, Mons. Romà Casanova, bisbe
de Vic, va signar el nomenament del P. Josep Morros i
Castelltort, escolapi; com a nou rector de la parròquia de
Sant Pere de Vacarisses, a l'arxiprestat del Bages Sud.
Substitueix Mn. Sebastià Codina, que es jubila i queda
adscrit a la parròquia.

6 —tema central

Publicada la tercera edició del Missal
Romà en llengua castellana
Està en fase de revisió l'edició catalana
El passat mes d'octubre es va presentar a Madrid la tercera
edició del Missal Romà en llengua castellana.

Per decret del president de la Conferència Episcopal Espanyola aquesta edició del Missal entrarà en vigor a partir de
les misses vespertines del diumenge I de Quaresma propEl text de l'edició que ara es presenta és el resultat d'un vinent (el dissabte 4 de març del 2017), i el seu ús serà oblillarg treball de revisió i actualització i va obtenir l'apro- gatori a partir d'aquest moment en totes les misses que se
vació de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal celebrin en llengua espanyola en les diòcesis d'Espanya, no
Espanyola el 21 d'abril del 2010. El 8 de desembre de 2015 podent usar-se abans. Aquestes mesures són donades pel
la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagra- fet que, com és sabut i per mandat de la Santa Seu, es modiments confirmava aquest text en llengua espanyola per a fica la fórmula de consagració del calze.
Espanya de la tercera edició del Missal Romà. L'edició catalana està actualment en fase de revisió.
La nova edició del Missal, de similars característiques
als nous leccionaris quant a la seva maquetació, enEl Missal Romà és un dels llibres litúrgics més importants de quadernació i protecció, té un format de 210×275 mm i
la celebració de l'Església, text indispensable per a la celebra- 1.386 pàgines. Va acompanyat per a la seva venda, conció de la santa missa. La seva part fonamental està composta junta i inseparablement, d'un apèndix de 96 pàgines per
per les oracions que es necessiten per a la celebració de l'eu- a la celebració de la missa en llatí, i un estoig amb un tricaristia, però, a més, es descriuen els ritus que s'hi desenvo- ple CD que conté la il·lustració sonora de tots els textos
lupen (gestos, moviments, postures, etc.) i qui intervé en cada musicats del Missal.
ocasió (celebrant, concelebrant, acólit, lector, salmista...).
La tercera edició del Missal Romà és la continuadora de les
altres dues publicades després del Concili Vaticà II (l'any
1970 i 1988 respectivament) i se situen en línia de continuïtat amb elles. No obstant això, la present edició significa un
notable enriquiment en relació a les precedents; en efecte,
la tercera edició ofereix una traducció al castellà amb abundants canvis d'expressió, retocs, precisions; tot això per a
preservar la fidelitat al text llatí original de l'any 2008.
Fulldiocesà

Agraïment del Papa
El papa Francesc a través del seu secretari d’Estat, cardenal Pietro Parolin, ha enviat un missatge d’agraïment als
bisbes espanyols «pel gest d’adhesió i comunió eclesial»
que li van transmetre en una carta enviada al final de la
108ª Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal.
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Recessos d’Emmaús: «I es
posà a caminar amb ells»
Al Seminari de Solsona

El llibre

Camerun. Negre
sobre blanc
R. Bufí - E. Busquets

Durant el mes de gener del 2017 tindran lloc al Seminari de Solsona dos
recessos d’Emmaús, un per a dones i
un per a homes. El Recés Emmaús Dones serà del dia 20 al dia 22 de gener i
el Recés Emmaús Homes serà del dia
27 al 29 de gener.

sobre els esdeveniments en el camí a
Emmaús. Un recés de laics per a laics.

Aquests recessos no són uns exercicis
espirituals ni un recés convencional.
Són preparats per laics, sota la supervisió d’un prevere consiliari que
hi dóna suport. Durant el recés hi ha
xerrades, pregària, temps per compartir en grup, música i testimonis de
fe de persones laiques que expliquen
com la seva vida ha canviat.

El termini d'inscripcions acaba el 14
de gener. Els preus de les habitacions
van des dels 60 als 110 euros.

Aquests recessos es basen en la lectura de l'evangeli segons Lluc 24,13-35
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El recés només es pot fer una vegada
en la vida com a caminant. Després es
pot ser servidor en els següents, ajudant els altres a viure l’experiència.

Els interessats a apuntar-se al Recés
d’Emmaús poden contactar amb:
«Recés Dones», M. Teresa Valero.
Tel. 661 848 447
emausdones@bisbatsolsona.cat.
«Recés Homes», Ventura Codina.
Tel. 679 81 80 88
emaushomes@bisbatsolsona.cat.

El llibre Camerun. Negre sobre
blanc, escrit per Mn. Ramon Bufí
i l’Ester Busquets, és fruit de
l’experiència d’un grup lligat a
la parròquia de Roda de Ter en
el seu viatge al cor de la selva
de l’Àfrica, a Bobog, poblat amb
qui estan agermanats. Aquestes
pàgines fotografien els costums,
la idiosincràsia i, naturalment, la
pobresa, el patiment que tenalla amb tanta força la societat
camerunesa. Però, paradoxalment, mostren com també hi
ha una realitat plena de valors
en majúscula que sovint passen
inadvertits als ulls del nostre
món benestant i que qüestionen
diferents aspectes de la nostra
manera de viure. Els autors volen
compartir amb el lector els interrogants que se’ls van ficar a dins
i les reflexions personals que els
van despertar aquests interrogants. Amb les seves narracions,
amenes i profundes alhora, ens
porten a descobrir que l’africà té
moltes coses a dir al blanc.

Glossa

La Mare de Déu de l’Esperança
Romà Casanova, bisbe de Vic

Aquest any, el diumenge quart d’Advent coincideix amb el
vuitè dia abans del naixement del nostre Salvador, el misteri de Nadal. El 18 de desembre és el dia de l’expectació
del part de Maria, també anomenada, aquesta festa, com
a Mare de Déu de l’Esperança o també com a Mare de Déu
de la «Oh». En la tradició medieval era ben present aquesta
commemoració i devoció. Testimoniatge d’això és la pintura del retaule de Santa Clara present al Museu Episcopal de
Vic; d'aquest retaule, la imatge central de Maria constitueix
el cartell i el símbol del quinquenni del Pla Diocesà de Pastoral, que ens convida a viure «l’alegria d’evangelitzar».
Un àngel comunica a Maria la proximitat, en vuit dies, del
naixement de Jesús. I ella resta en l’expectació d’aquest
part virginal, amb expressió d’admiració i d’esperança,
tot amarat d’alegria. El que l’àngel li havia dit en l’anunciació era a punt de fer-se realitat: Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús (Lc 1,31). L’obra de salvació de Déu
demana la col·laboració de la criatura humana. Aquesta
és l’esperança cristiana; acollir el do sempre gratuït i immerescut, el futur obert per Déu de salvació, però amb la
col·laboració humil i tremolosa de tots i cada un de nosaltres. Recordem que Jesús no pot néixer en el cor d’una
persona si aquesta no li deixa pas amb la fe i l’amor.
L’expectació de la proximitat de Nadal ens ha d’obrir a
tots nosaltres a viure amb el desig que molts puguin trobar Jesús. Maria és sempre l’estel de l’evangelització que
ens porta Jesús, en el seu si, en el seu cor, en les seves mans.
Sempre, i en aquests dies pròxims de Nadal encara més,
hem de ser ben a prop dels qui sofreixen. Ells són els predilectes del Senyor, ja que en el seu rostre trobem el rostre
de Crist. No oblidem, però, que, com ens diu el papa Francesc, «Déu mateix continua essent avui un desconegut per
a molts; això representa la més gran de les pobreses i el

major obstacle per al reconeixement de la dignitat inviolable de la vida humana» (Misericordia et misera, 18).
Maria de l’esperança, amb el seu si gràvid en l’espera del seu
Fill, ha de ser per a nosaltres, al mateix temps, una icona que
ens mogui a donar suport a tota maternitat. Cada si gràvid
és signe i realitat d’esperança per a la humanitat. Déu continua beneint i estimant els homes. Que aquest santuari de
la vida sigui sempre respectat! Que no es converteixi mai en
la cambra de la tortura i la mort! Que tota vida humana en el
si matern sigui estimada i respectada en la seva dignitat de
persona humana! Com a comunitat de cristians, dels qui creiem que el Fill de Déu va ser en el clos de la seva mare, siguem
defensors i acompanyants de la vida humana en el si matern.
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