
Nadal és un temps favorable per a la trobada amb els altres, 
per a estendre mans i ponts de trobada, solidaritat i amor.
Els valors que sostenen la dignitat de la consciència huma-
na emergeixen amb força enmig de la festa, el banquet i la 
reunió familiar i d'amistat.
Siguem creients o no, ens deixem arrossegar per un cor-
rent de bons propòsits, de bons desitjos i ganes de viure en 
un món millor.
Al mateix temps, també ens capbussem en el soroll i en les llums 
que ens enceguen, en el consum excessiu i en el materialisme, 

corrents vertiginosos que acaben causant-nos cansament i que 
en moltes ocasions ofeguen els nostres anhels de pau. 
Aquest Nadal serà inusual i extraordinari. La celebració 
del naixement del fill de Déu s'anuncia carregada de gust 
de creu per una pandèmia mundial sanitària, econòmica i 
social que fa trontollar el nostre model de societat indivi-
dualista, capitalista i egocentrista. 
Ja no són només els països pobres, sinó els milions de per-
sones itinerants pel món buscant noves oportunitats. 
(Continua a la pàgina 7.)

Bon Nadal, però per a tothom
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 Lectura del llibre d’Isaïes 
L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Se-
nyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la bona nova als des-
valguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius 
la llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar 
l’any de gràcia del Senyor. Aclamo el Senyor ple de goig, 
la meva ànima celebra el meu Déu, que m’ha mudat amb 
vestits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de felici-
tat, com el nuvi coronat amb una diadema, com la núvia 
que s’engalana amb joiells. El Senyor Déu farà germinar el 
benestar i la glòria davant de tots els pobles com la terra 
fa créixer la brotada o el jardí fa néixer la sembra.
(61,1-2a.10-11)

 Salm responsorial 
La meva ànima celebra el meu Déu. 
[Lc 1,46-48.49-50.53-54]

 Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Tessa-
lònica 
Germans, viviu sempre contents, no us canseu mai de pre-
gar, doneu gràcies en tota ocasió. Això és el que Déu vol de 
vosaltres en Jesucrist. No sufoqueu l’Esperit, no desesti-
meu els dons de profecia, examineu-ho tot i quedeu-vos 
allò que trobeu bo, guardeu-vos de tota ombra de mal. Que 
Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot sants, i guar-
di totalment irreprensibles el vostres esperit, la vostra 
ànima i el vostre cos per quan retorni vostre Senyor Je-
sucrist. Déu, que us crida, és digne de tota confiança; ell 
ho farà així.
(5,16-24)

 Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; 
vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tot-
hom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només 
a donar-ne testimoni. Quan els jueus van enviar-li, des de 
Jerusalem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el testi-
moni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «Qui ets tu?» Ell, 
sense cap reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el Mes-
sies.» Li preguntaren: «Qui ets, doncs? Elies?» Els diu: «No 
el sóc.» «Ets el Profeta que esperem?» Respongué: «No.» 

Li digueren: «Doncs, qui ets? Hem de donar una resposta 
als qui ens han enviat: què dius de tu mateix?» Digué: «Sóc 
una veu que crida en el desert: “Aplaneu el camí del Se-
nyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels enviats, que 
eren fariseus, li preguntaren encara: «Per què bateges, 
doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan 
els respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, tot i que 
no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després 
de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del cal-
çat.» Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, 
on Joan batejava.
(1,6-8.19-28)

«Doncs, qui ets? 
Hem de donar una 
resposta als qui ens 
han enviat: què dius 
de tu mateix?. Digué: 
Sóc una veu que 
crida en el desert: 
"Aplaneu el camí del 
Senyor"»

«La meva ànima celebra el meu Déu, que 
m'ha mudat amb vestits de victòria»
Diumenge III d’Advent / Cicle B 
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Una veu en ple desert

Carles Riera i Fonts, pvre.

Vet aquí un home, Joan, enviat a la gent que vivia despistada sobre les coses de 
Déu. Missatger i precursor, o, en expressió del teòleg Daniélou, «educador d’àni-
mes» per a fer-les receptives al missatge de Jesús. 

Testimoni de la Llum veritable, introductor de l’actor principal dels Evangelis: 
Jesús. El profeta Joan forma part de la llarga corrua dels qui han preparat la 
vinguda del Senyor, dels qui continuen preparant-la, ara i aquí, recollint gent 
en alta mar o ajudant-la a aixecar-se terra endins, sacsejant consciències 
adormides. 

La divisa de Joan és aquesta: complir la missió encomanada. Va saber estar al 
lloc que li tocava deixant pas al veritable protagonista de l’obra de la salvació, 
Jesucrist, aquell a qui va mostrar com l’Anyell de Déu.

Així com un xiprer que, plantat davant un monestir, apunta enlaire, Joan asse-
nyala el Crist. La seva és una veu en ple desert, una veu contra la indiferència i 
el desànim. Una veu que crida a aplanar camins —a buidar la misèria dels sots i 
emplenar-los d’amor, a allisar les esquenes d’ase de l’odi i del ressentiment. 

Joan, dòcil i auster, és l’home que sap que existeix per al Crist. Prepara per al Se-
nyor un poble ben disposat. Honor i glòria al precursor, al profeta de l’Altíssim, 
humil designador del Messies! 

14 dilluns 
—Sant Joan de la Creu, carmelita
Nm 24,2-7.15-17a / Salm 24 /  
Mt 21,23-27

15 dimarts 
—Sant Celià, màrtir
So 3,1-2.9-13/Salm 33/Mt 21,28-32

16 dimecres 
—Sant Josep Manyanet, fundador
Is 45,6b-8.18.21b-25 / Salm 84 /  
Lc 7,19-23

17 dijous 
—Santa Iolanda (Violant), dominica
—Sant Llàtzer de Betània
Comencen les fèries privilegiades 
d’Advent
Gn 49,2.8-10 / Salm 71 / Mt 1,1-17

18 divendres
La Mare de Déu de l’Esperança  
(de la O)
Jr 23,5-8 / Salm 71 / Mt 1,18-24

19 dissabte 
—Santa Eva
Jt 13,2-7.24-25a/Salm 70/Lc 1,5-25

20 diumenge IV d’Advent / Cicle B
—Sant Domènec de Silos
2S 7,1-5.8b-11.16 / Salm 88 /  
Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38

Lit. hores: Setmana III

La imatge

També aleshores hi havia les auto-
ritats i els intel·lectuals que ho con-
trolaven tot; envien representants 
al desert per interrogar el predica-
dor que hi ha sortit, Joan Baptista.
 
Comprenen allò que no és: no és el 
Messies, ni Elies, ni el Profeta, no-
més una veu que crida: «Aplaneu el 
camí del Senyor.» Del qui ha de venir, 
diu, no sóc digne ni de deslligar-li la 
corretja del calçat.
 

Sant Joan i els fariseus (1665). Murillo

Agenda
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El grup Cor Unum de Cervera  
comença l’Advent
Parròquia de Cervera

Comencem l’Advent i a Cor Unum estan molt conscienci-
ats, després d’haver treballat la virtut de la vigilància, de 
com és d’important estar atents a la vinguda de Jesús. Cor 
Unum és un grup catequètic familiar de la parròquia de 
Santa Maria de Cervera, obert als més grans i als més pe-
tits, en què els uns ajuden els altres. 

Cor Unum és un grup en el qual aprenen a unir-se a Déu i 
als germans: tothom hi és benvingut! Hi participen famíli-
es de Cervera, Pallerols, Sant Antolí, Granyena i altres llocs 
de la unitat pastoral parroquial.

Molta gent diu que aquest any «no hi haurà Nadal» 
per culpa del virus. No han entès que Nadal és el nai-
xement de Jesús en els nostres cors, en les nostres 
cases… 

Des de Cor Unum es preparen per a la vinguda de Jesús 
el dia de Nadal amb un pessebre que van començar a re-
partir el primer diumenge d’Advent després de missa. 
Cal que durant l’Advent construïm en els nostres cors un 
pessebre còmode i bonic per a poder rebre Jesús. Algu-
nes famílies ja han començat a fer el seu pessebre!

El dia 27 de novembre es va dur a terme una intensa vigília entorn de «la gràcia» 
a l’església del Cor de Maria de Solsona. Amb cants i lectures, reflexions espiri-
tuals i un gran testimoni, els assistents van gaudir d’una vigília en què el Senyor 
va poder tocar el cor. En primer lloc van escoltar unes lectures que els acosta-
ven al concepte de «gràcia». Mn. Lluís Ruíz, rector de la parròquia de Solsona, va 
reflexionar sobre l’amor de Déu en molts àmbits de la nostra vida.
 
Van comptar amb el testimoni de Marc i Vanesa, casats des del setembre del 2019 
i amb una filla de quatre mesos. Van parlar dels seus itineraris vitals en tres parts: 
fins que es van conèixer, l’etapa de nuviatge i l’etapa de casats. Tot al voltant de la 
paraula «gràcia», per preparar-nos per a aquest temps d’Advent i així tenir un cor 
més ben disposat per a la vinguda de Jesús en el Nadal d’enguany.
(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat) 

Vetlla de pregària al Cor de Maria de Solsona
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El dilluns 30 de novembre, festa de sant Andreu Apòstol, va 
tenir lloc al Seminari de Solsona l’habitual recés d’Advent 
per a preveres. Enguany, la trobada, pròpia d’aquestes da-
tes per als sacerdots de la diòcesi, ha tingut dues caracte-
rístiques principals.

D’una banda, pel predicador del recés, que ha estat el senyor 
arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, que per pri-
mera vegada visitava formalment el nostre bisbat des del seu 
nomenament com a ordinari de la nostra Església primada.

D’altra banda, per les mesures vigents en tot el que es rea-
litza durant aquest temps de pandèmia. Les xerrades del 
recés van girar al voltant de la mirada d’esperança, que pre-
cisament el temps d’Advent ens brinda, sobre la situació del 
nostre món (travessat pel flagell del coronavirus) i sobre la 
nostra Església, en particular a la llum del 25è aniversari del 
Concili Provincial Tarraconense.  

Una jornada senzilla però significativa de trobament i de 
pregària en comú per part dels nostres mossens.

Recés d’Advent per a preveres
Vicari general

El dia 13 de març s’havia d’inaugurar al Museu de Solsona una mostra dedicada 
al solsonià, nom que rep la caracterització de les restes arqueològiques que ens 
han arribat de la població que va viure als altiplans de la Catalunya Central du-
rant el neolític mitjà. Les mesures adoptades per a la prevenció i el control de la 
infecció del covid-19 no van permetre inaugurar l’exposició en la data prevista i 
el Museu va estar tancat al públic fins a mitjans del mes de juny. Vistes aquestes 
excepcionals circumstàncies, es va decidir sol·licitar una prorroga, fins el pro-
per 28 de febrer del 2021, en la cessió dels objectes que diferents institucions 
i privats van cedir per l’exposició. Us recordem que la mostra compta amb una 
sala dedicada a l’experimentació arqueològica pensada per al públic escolar i 
familiar. Les activitats familiars són gratuïtes i es realitzen per unitats famili-
ars a anàlogues, preferentment amb cita prèvia. 
Més informació a les webs del Museu Diocesà i Comarcal i del Bisbat de Solsona

Prorroga de l’exposició del Solsonià, al Museu
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L'Escolania de Montserrat, entre els 
deu millors cors segons la BBC
Redacció

La revista musical de la BBC ha situat l'Escolania de Mont-
serrat entre els deu millors cors del món. Concretament, la 
cadena de ràdio i TV britànica ha destacat la qualitat del 
grup infantil català de la comunitat benedictina en la seva 
revista oficial, en què explica que «aquest cor de nois de 
veus blanques i agudes té les seves arrels en el segle XIII, 
cosa que el converteix en un dels més antics d'Europa». En 
declaracions a Ràdio Estel, el prefecte de l’Escolania de 
Montserrat, Efrem de Montellà, s’ha mostrat «molt agraït 
després de rebre aquest reconeixement». 

Es recupera la música d'Anselm Ferrer
A més, aquests dies ha estat notícia que el Cor Cererols, for-
mat l’any 2018 per un nucli d’antics escolans de Montserrat, 
que aplega els principals cantants de cor professionals del 
país, ha llançat el seu primer disc: Cum silentio (Discos Aba-
dia de Montserrat), dedicat especialment a l’obra coral del P. 
Anselm Ferrer (1882-1969), compositor i director de l’Esco-
lania de Montserrat de 1911 a 1933. El programa es comple-
ta amb la música de dos dels seus principals referents musi-
cals: Vicente Goicoechea i Tomás Luis de Victoria.

«El Senyor m'ha retirat l'ús de la paraula per fer-me apreciar el silenci», confià Benet 
XVI als nous cardenals que van acudir a saludar-lo, juntament amb el papa Francesc, 
després del consistori del 28 de novembre. En un ambient d'afecte, els cardenals van 
ser presentats individualment al papa emèrit, el qual va expressar la seva alegria per 
la visita i, després de cantar la Salve Regina, els donà la seva benedicció.

En una entrevista a Vatican News en italià tres dies després, el cardenal Ma-
rio Grech, secretari general del Sínode de Bisbes, va recordar aquesta trobada, 
explicant que el papa emèrit tenia «dificultats per a expressar-se», però que 
«buscava animar-nos a continuar l'aventura amb el Senyor».

La seva «voluntat de comunicar la seva experiència de l'Esperit ens ha animat 
molt», va afegir el cardenal maltès.

Sincera confessió de Benet XVI



13 de desembre del 2020

7 —miscel·lània

Cal enfortir les nostres re-
lacions d'interdependència
Campanya de Càritas de Nadal

(Prové de la pàgina 1.)
 
Serem totes les persones, la gran fa-
mília humana, la que contemplarà 
amb el cor en un puny els ecos devas-
tadors d'una pandèmia sense prece-
dents per a aquesta generació.

Per això, enmig de l'adversitat i la in-
certesa, aquest Nadal tenim una opor-
tunitat més gran per a experimentar i 
impulsar la fraternitat universal, per 
a teixir xarxes de solidaritat, de cura 
i d'afecte que haurem d’expressar de 
formes noves i més creatives, a través 
de gestos concrets i visibles.

Així, i en continuïtat amb el missatge 
que hem anat utilitzant com a fil con-
ductor de la presència pública de Càri-
tas en la societat durant aquests mesos, 
«Cada gest compta» és el nostre missat-

ge proactiu, una carta de presentació 
convertida en invitació a col·laborar, a 
participar, a sumar les bones intenci-
ons de totes les persones perquè es con-
verteixin en accions de solidaritat, de 
compromís, de generositat i de pau.

La suma de tots i cada un dels gestos 
de les persones és capaç de moure 
muntanyes, transformar cors i conta-
giar esperança i solidaritat. Però te-
nim el gran repte d'anar més enllà de 
la simple suma.

És hora de repensar i enfortir les nos-
tres relacions d'interdependència, 
d'estendre la mà i enllaçar amb altres 
persones per tirar endavant juntes, 
sumant creativitat, esforç i treball.

Cada gest compta, però en xarxa su-
men més.

El llibre

Editorial San Pablo.
167 pàgines.
12,60 euros.

És la nit de l'11 de setembre de 
1936 al Masnou (Maresme). Se 
senten forts sorolls de motors. 
En poc temps la casa de la família 
Roig i Diggle queda envoltada per 
un nombrós grup d'homes armats 
que amenacen amb esbotzar la 
porta. Busquen en Joan. «Quin 
mal ha fet?», pregunta la seva 
mare en veure que se l’emporta-
ran. Ells no saben què respondre. 
En Joan i la seva mare s'abracen. 
Ell li murmura: «Déu és amb mi.»

A través dels sants descobrim 
que Déu Pare ens regala a tots el 
seu Fill; a tots ens crida a viure 
cristianament la vocació particu-
lar en les diverses circumstànci-
es de la nostra vida.

Joan Roig Diggle
Carla Vilallonga
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Alegreu-vos que el Senyor és a prop
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui celebrem el tercer diumenge d’Advent, anomenat 
domínica «Gaudete» (que significa «Alegreu-vos»). En 
aquest diumenge l’alegria ens ha de venir de saber que 
el Senyor és a prop, que el naixement de Jesús s’acos-
ta. L’evangeli ens parla de Joan Baptista, que va venir 
a preparar els camins, com diu el càntic de Zacaries: «I 
a tu, infant, et diran profeta de l’Altíssim, perquè ani-
ràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.» 
El Baptista prepara els camins del Senyor perquè ja 
s’acosta la seva vinguda. En aquest evangeli, la gent 
que segueix Joan li pregunta si ell és el qui estan espe-
rant. Joan respon que ell no és el Messies, ni el profeta; 
és sincer, diu la veritat: només ha vingut a ser llum, a 
preparar els camins per al qui vindrà després d’ell.  

Què podem aprendre nosaltres d’aquest evangeli? 
Dues coses: la primera, que nosaltres no som ni pro-
fetes, ni messies, ni déus; només som instruments. De 
vegades ens pensem que pel fet d’ajudar els altres, de 
pregar pels altres, d’anar a missa, ja som com déus i tot 
el que fem ho fem amb les nostres forces, perquè som 
«els millors». Certament és molt important fer totes 
aquestes accions. Però també és tant o més important 
fer-les sabent que el Senyor és al darrere de tot això, 
darrere les nostres forces, darrere la nostra alegria… 
I que nosaltres som instruments seus, sí, «bons instru-
ments», ja que hem estat elegits per a preparar els seus 
camins als altres com el Baptista, però sempre amb 
l’ajuda del Senyor. 

Una altra qüestió que voldria comentar és que hem de 
vigilar amb els falsos profetes, amb els qui ens volen 
ajudar per al seu propi benefici o amb la intenció de fer-
nos seguir déus falsos. Quan ens trobem amb dificultats, 
amb problemes seriosos, malalties, etc., ens agafem al 

primer que passa, de vegades amb encert, però moltes 
vegades —més del que voldríem— provant allò de la dita: 
«Pitjor el remei que la malaltia.» Ens trobem amb «aju-
des» supèrflues o, fins i tot, nocives. Que difícil és fer 
aquest discerniment! Com podem saber què ens convé 
i què no? Només hi ha una manera d’encertar-ho: dis-
cernir amb la pregària, escoltar el consell de persones 
lliures i exemplars, contrastar amb la doctrina de l’Es-
glésia... El discerniment porta a la voluntat de Déu que 
és aquell que ens estima i mai no ens falla.  

Germans, us ho repeteixo: Alegreu-vos! Donem gràcies 
de tenir el Senyor i mirem aquest diumenge de fer un 
gest de preparació a la seva vinguda, com ara una trucada 
a algun malalt, a algú que passi dificultats, oferint-vos a 
ajudar; pregueu especialment per alguna necessitat im-
portant d’alguna persona que sofreixi; o simplement feu 
un somriure o digueu unes paraules de benedicció quan 
sortiu de l’eucaristia. Segur que, si feu això sense esperar 
res a canvi, el Senyor serà al vostre costat! 


