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Déu, en assumir la nostra condició humana, ens mostra fins a quin punt ens estima i acull en 
les nostres contradiccions, misèries, conflictes i diferències. Als seus ulls cada persona, 
cada comunitat, cada poble són preciosos en la seva riquesa i pluralitat.  

Cada Nadal ens ho recorda i ens recorda també fins a quin punt, si el deixem fer, va 
convertint el nostre cor en artífex de respecte, diàleg, perdó, ajuda, AMOR. 

En els moments que vivim, desitjo de tot cor que aquest Nadal esdevingui una experiència 
intensa i contagiosa de FRATERNITAT en cada persona i en cada comunitat. No deixem 
que res ni ningú ens robi la joia i l’esperança compartides que ens regala l’Infant de Betlem. 

Germans i germanes: que gaudiu d’unes molt joioses Festes! 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf, president de l’URC 

Bon Nadal 2017 

Barcelona, 21 de desembre de 2017                                                                              ANY X. núm.        
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No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran 
alegria: 11 avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el 
Senyor. 12 Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en 
una menjadora. 

Lluc 2,10-12 

Aquests dies els correus postals i els correus 
electrònics emplenen les bústies de l’URC.  
Són signes evidents de comunió, de joia 
nadalenca i de compromís en la missió.  
La intercongregacionalitat esdevé una gran 
riquesa.  
Des de l’Horeb, us en donem gràcies  
i us trameten avui el millor desig d’un BON 
NADAL a la llum de l‘evangeli de Jesús. 
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1. Buidar el contingut de l’ampolla 
S’apropa la celebració de les festes de Nadal. Sovint fa la impressió que conservem el 
flascó, però que hem perdut el perfum. Els llums, els pessebres, els anuncis publicitaris, 
els WhatsApp, els regals, les vacances... continuen vigents. Res no sembla que hagi 
canviat. Tanmateix, el perfum s’ha esvaït. El sentit de la festa està envoltat d’una boira 
que no permet descobrir-lo. S’ha buidat el contingut de l’ampolla i no n’hem estat 
conscients. Existeixen massa interessos en mantenir-la intacta. Objectius comercials i 
guanys econòmics evidencien un capitalisme subtil, que es camufla a través 
d’escenografies 
artístiques. 
Brindem amb 
cava i en dues 
glopades 
experimentem la 
buidor de la 
copa. Alguns 
malparlen del 
Nadal moguts 
per un esperit 
combatiu. Altres, 
pateixen en 
veure una cadira 
buida en els 
dinars de família a causa d’una mort o d’una separació. Hi ha tant desitjos de felicitat que 
resulta fàcil sentir a fons les mancances. El laïcisme més estratègic no vol trencar 
l’ampolla sinó buidar-la del seu contingut. Els rètols lluminosos no presenten cap 
referència religiosa. N’hi ha prou amb unes figures geomètriques. Les músiques de les 
nadalenques són cada vegada més desconegudes. Es prefereixen músiques agradables 
sense cap altra finalitat. Si els cristians perdem el contingut, l’ampolla es converteix en 
una maniobra de distracció. Mantenim la festa i hem perdut l’esdeveniment. 
 
2. Capbussant-se en el primer Nadal amb mirada ingènua 
Josep M. Esquirol, davant de l’esfondrament, reivindica la ingenuïtat: “La mirada ingènua 
vol anar a la base, és tornar a començar. Tornar a mirar la base com si fos el primer dia 
perquè, de fet, és el primer dia”. Al llarg del segles, hem acumulat tantes coses en la 
celebració del Nadal, que desconeixem l’origen i el sentit. Si volem tornar a començar, 
caldrà passar, segons ell, per l'experiència del desert, de la intempèrie. És el camí per 
retrobar la vida, que batega. El primer Nadal és tot una altra cosa. Una parella jove ha 
d’anar a fer el cens per prescripcions polítiques. La dona està embarassada. Ha de 
recórrer una llarga distància. Se li compleixen el dies i no troba lloc a l’hostal. Ha de donar 
a llum al camp dels pastors en condicions força precàries. Jesús, el Fill de Déu fet, home, 
es fa present al món en la marginació i la perifèria. La joia profunda del seu naixement no 
anul·la els perills, la persecució, l’exili... Josep rebrà indicacions en somnis perquè emigri 
a Egipte amb la seva família, ja que Herodes vol matar el seu fill. El projecte de Déu a les 
seves vides els porta per lloc insospitats. El primer Nadal no resulta una experiència 
edulcorada.  
 

Nadal i els descartats 
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3. La vida neix a les perifèries 
El bressol de Jesús a Betlem, anys després, es converteix en la tomba del Gòlgota. 
Naixement i mort fora del centre, fora de les instàncies de poder, perquè el poder sovint 
és la negació de Déu. Les relacions en el banquet del Regne obeeixen a motius de 
gratuïtat: “Quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis els teus amics, ni els teus germans, 
ni els teus parents, ni veïns rics. Et podrien tornar la invitació i ja tindries la teva 
recompensa. Més aviat, quan facis un banquet, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs.” 
(Lc 14,12-13). Què n’és de difícil sostreure’s a les dinàmiques de l’interès, de la 
compravenda, del circuït de les influències... Jesús es acollit pels pastors de la contrada, 
persones socialment insignificants, i pels que llegeixen el llenguatge de les estrelles, que 
cerquen el coneixement i la llum. El Concili Vaticà II, l’esdeveniment recent més important 
a l’Església en molt anys, va ser anunciat pel papa Joan XXIII fora de la muralla de la 
ciutat, a la basílica Sant Pau extramurs. La primera sortida del papa Francesc va ser a 
Lampedusa: “La cultura del benestar, que ens porta a pensar en nosaltres mateixos, ens 
fa insensibles al crit dels altres, ens fa viure en bombolles de sabó, que són boniques, 
però no són res, són la il·lusió del fútil, del provisional, que porta a la indiferència cap als 
altres, o millor, porta a la globalització de la indiferència.” Els plors de Raquel quan van 
matar als innocents en temps de Jesús avui es repeteixen per les mares que ploren per la 
mort dels seus fills ofegats en les pasteres. 
 
4. Els descartats, els oblidats, els marginats, els desvalguts, els explotats, els 
pobres, els miserables... 
Aquest era l’entorn humà de Jesús al primer Nadal i també a la seva mort entre dos 
condemnats. No hi havia lloc per a ells a l’hostal. No es pot extreure Jesús d’aquest grup. 

Refusar els marginats implica 
refusar-lo a ell. Així ho recull la 
narració del judici universal: 
“Perquè tenia fam, i no em 
donàreu menjar; tenia set, i no 
em donàreu beure; era foraster, 
i no em vau acollir; anava 
despullat, i no em vau vestir; 
estava malalt o a la presó, i no 
em vau visitar.” (Mt 25,42-43). 
La resposta a la nostra 
estranyesa és clara: “Us ho 
asseguro: tot allò que deixàveu 
de fer a un d'aquests més 
petits, m'ho negàveu a mi”. Avui 
cal reconèixer l’aporofòbia. Es 
parla de moltes fòbies, però 

s’oblida el rebuig als pobres com una pràctica de la nostra societat, que rep el nom 
d’aporofòbia. No existeix una consciència generalitzada d’aquesta fòbia, que té arrels 
cerebrals i socials. La persona pobra és vista com algú que molesta, que fereix la 
sensibilitat, que avergonyeix, que resulta marginat, que va brut i que fa pudor, que 
provoca la nostra sensibilitat quan demana pels carrers... Les polítiques 
macroeconòmiques obliden les persones concretes. El Papa afirma: “No pot ser que no 
sigui notícia que mor de fred un ancià en situació de carrer i que sí ho sigui una caiguda 
de dos punts en la borsa. Això és exclusió”.  
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5.  Immersos en la cultura del rebuig 
L’expressió “cultura del rebuig” indica la importància que avui és dóna a les persones que 
no compten, que no produeixen uns guanys, des dels no nascuts als ancians, des dels 
pobres als marginats. Buñuel va dirigir a l’any 1950 la guardonada pel·lícula “Los 
olvidados”. Un mort es llançat a les escombraries, com unes deixalles qualsevols. El peix 
que es mossega la cua: l’oblit de Déu porta a l’oblit de les persones. I a l’inrevés. Una 
celebració consumista del Nadal enalteix la figura del nadó de guix i de talla artística, però 
s’oblida dels nens i les nenes de carn i ossos. El simbolisme queda buit, com el flascó que 
ha perdut el seu perfum. El compromís a favor dels pobres i dels marginats és indefugible 
per a qui ha entès la dinàmica de l’amor. Les dificultats no seran poques perquè la cultura 
predominant ens anestesia vers a una globalització de la indiferència. L’altre deixa de ser 
un ésser que mereix atenció, afecte i respecte per convertir-se en un objecte prescindible 
si no serveix als interessos d’algú. Muntanyes de rebuig, d’escombraries, de deixalles. 
 
6. Una constel·lació d’estrelles a la foscor de la nit 
Quan més fosca es la nit més clars és veuen els estels. Una mirada pacient, escrutadora, 
fa adonar-se que les estrelles formen constel·lacions, perquè estan relacionades entre sí. 
La vinguda de Déu a la terra en la persona de Jesús ens mostra els lligams de fraternitat 
que ens uneix a tothom, sense excepcions de cap mena. Celebrar la festa de Nadal no 

implica tancar-se en una bombolla, sinó 
entendre aquests vincles misteriosos que 
fan de qualsevol persona un germà, una 
germana.  
 
7. Vivència evangèlica del Nadal 
L’encarnació, que es fa visible en la 
naixement de Jesús, té un efecte 
transformador: “El Fill de l'home ha 
vingut a buscar i salvar allò que s'havia 
perdut.” (Lc 19,10). La història de 
Zaqueu ens il·lustra sobre l’essència 
nadalenca: a) acull Jesús amb alegria a 
casa seva; b) es converteix en la seva 
vida plena de corrupció econòmica, i c) 

estableix una relació personal amb els pobres. Dues frases evidencien aquest procés. 
Zaqueu diu: “Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, i als qui he exigit més 
diners del compte, els en restitueixo quatre vegades més”. Jesús li contesta: “Avui ha 
entrat la salvació en aquesta casa”. Aquell dia Déu Jesús va néixer en el cor de Zaqueu. 
Aquell dia va ser Nadal. Zaqueu viu un esdeveniment que li capgira el seu projecte 
existencial: la trobada amb Jesús. Nadal litúrgic és el 25 de desembre. En aquesta data 
fem memòria del significat del naixement de Jesús. Nadal personal pot ser qualsevol dia 
de any. No hi ha data fixa. Només cal una trobada amb Jesús que ens porti alegria, 
conversió i amor als pobres, als descartats... Com Zaqueu. 
 
Nadal és una magnífica oportunitat per sintonitzar amb aquestes propostes de l’Evangeli. 
Acollir Jesús amb alegria a la nostra llar i a la gruta del nostre cor, on podem intimar en el 
silenci i l’escolta. La pregària i la meditació poden ajudar-nos molt a aconseguir aquesta 
visió interior, des de la qual podem gaudir de noves claus de lectura i interpretació. Des 
de la interioritat, es pot trobar el sentit del que es viu i se celebra. Un sentit que ens 
situarà fora de l'òrbita del nostre melic per obrir-nos a les realitats socials que ens 
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envolten i per donar atenció particular als descartats del nostre entorn. Quin drama si 
truca al nostre cor i no hi tenim lloc per acollir-lo. Quina joia si li obrim les portes de bat a 
bat. No entrarà sol. L’acompanyaran descartats i pobres. Haurem entès l’essència de 
l’Evangeli. 
 
 

Preguntes per reflexionar  
1. Quines idees i quins 
pensaments d’aquest text 
em criden més l’atenció? 
2. Quina relació hi veig 
entre la trobada amb Jesús 
i l’amor vers els pobres i 
descartats socials? 
3. Participo de la “cultura 
del rebuig”? Podria posar 
alguns exemples? 
4. Com puc viure a la llum 
de l’Evangeli, personalment 

i/o en família aquestes dates de Nadal?   
5. Nadal pot ser qualsevol dia de l’any. Com puc aplicar el cas de Zaqueu a la meva vida, 
a la meva família, a la meva parròquia, a la meva comunitat, al meu treball? 
 
 
 
Cites bíbliques   
Ex 22,21-23: No maltractis cap viuda ni cap orfe: si els maltractes i clamen a mi, jo 
escoltaré el seu clam i, encès d'indignació, us faré morir a la guerra; llavors quedaran 
viudes les vostres dones, i orfes els vostres fills. 
Is 58,7: Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres 
vagabunds, vesteix el qui va despullat. No els defugis, que són germans teus. 
Lluc 2,6-7: Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella 
el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on 
hostatjar-se. 
Lluc 2,10-11: No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una 
gran alegria: 11 avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el 
Senyor. 
Lluc 2,14: Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima. 
Mt 2,9: Es posaren en camí. Llavors l'estrella que havien vist sortir començà a avançar 
davant d'ells, fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant. 
Mt 2,13: Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho 
digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo. 
2 Cor 8,9: Coneixeu prou bé la generositat de nostre Senyor Jesucrist; ell, essent ric, es 
va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa 
Lluc 7,22: Jesús, doncs, els respongué: --Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i sentit: 
els cecs hi veuen , els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els 
morts ressusciten , els pobres reben l'anunci de la bona nova. 
 
 

Lluís Serra Llansana 
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Hem arribat al quart i últim 
diumenge d’Advent. Es dóna la 
coincidència que avui acaba el 
temps litúrgic d’Advent i a partir 
d’aquesta tarda, amb les primeres 
vespres, iniciem el temps de 
Nadal amb la celebració de la 
Solemnitat del Naixement del 
Senyor. Us convido a contemplar 
el misteri de Nadal com a 
expressió de la humilitat de Déu. 

Són molt nombrosos els sants i 
les santes que ens conviden a 
viure el goig del Nadal des de la 
perspectiva de la humilitat. Potser 
el més emblemàtic i popular és 
sant Francesc d’Assís. Així ens ho 
recorda el papa Benet XVI quan 
reconeix que «el particular i intens 
clima espiritual que envolta el 
Nadal es va desenvolupar a l’edat 
mitjana gràcies a sant Francesc 
d’Assís, que estava profundament 
enamorat de l’home Jesús, del 
Déu-amb-nosaltres» (Audiència 
General del dimecres 23 de 
desembre de 2009). S’explica que 
l’any 1223, mentre transitava per 

la petita població de Rieti, el Nadal el va sorprendre a l’ermita de Greccio i fou allí on va 
tenir la inspiració de reproduir en viu el naixement de Jesús. Una tradició preciosa que 
hem de conservar. 

Animo les famílies a col·locar el pessebre a casa seva. Que la contemplació del 
naixement, com a Sant Francesc, ens faci créixer el desig d’experimentar de forma 
concreta, viva i actual la humil grandesa de l’esdeveniment del naixement del Nen Jesús i 
el desig de comunicar la seva alegria a tots. 

Penso també en santa Tereseta de Lisieux, que com a religiosa carmelita descalça va 
prendre el nom de Teresa de l’Infant Jesús i de la Santa Faç, unint en el nom la humilitat 
de Jesús Infant i la tremenda humiliació del Déu-home a la Passió. Ella, que és també 
doctora de l’Església, va saber viure i donar testimoni d’allò que anomenava «el seu 
camí», la «infància espiritual», que s’aprèn meditant el misteri de Nadal, en el qual Déu 
per nosaltres es va fer petit i fràgil. 

«Això és un gran misteri –va dir el papa Francesc el Nadal de l’any 2015-, Déu és humil! 
Nosaltres, que som orgullosos, estem plens de vanitat i ens considerem grans… no som 
res! Ell és gran, és humil i es fa nen. Això és un veritable misteri! Déu és humil. Això és 
bonic!» 

«Nadal o la humilitat de Déu» 

https://www.esglesiabarcelona.cat/carta-dominical/carta-dominical-nadal-o-la-humilitat-de-deu/
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En el temps nadalenc recordem especialment la seva infància: un nen Déu que vol 
captivar la nostra atenció i els nostres cors. Aquests dies de Nadal regalem-nos temps per 
contemplar aquest Déu que s’ha fet nen per acostar-se totalment a nosaltres. Aquest nen 
Déu que ens impulsa a acollir les necessitats dels que ens envolten. En aquest sentit, 
dono gràcies a Déu per poder comptar a Barcelona amb una obra diocesana centenària a 
favor dels nens malalts o discapacitats, que precisament porta el nom del nen Déu: la 
Fundació Nen Déu. 

Deia el papa Francesc en l’al·locució que he citat: «És un bon costum que tenen els pares 
i avis: mirar els nens, mirar el que fan, mirar-los a ells. Així descobrim, sobretot, que els 
nens requereixen la nostra atenció. Ells han de ser al centre». 

Aquest Nadal, us animo a contemplar amb goig els nostres nens i a descobrir-hi la mirada 
del nen Déu, i que així també siguin centre d’atenció els nostres avis i aquells que 
pateixen la soledat. 

Us desitjo a tots un sant i Bon Nadal. Que Déu us concedeixi la seva Pau. 

† Cardenal Joan Josep Omella 
Arquebisbe de Barcelona 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El camí ens ha portat a Betlem! 
Xiscla l’alegria nova!… 
Com hem vingut? No ho sabem! 
Tampoc sabem si ho mereixem, 
però som al davant de la cova! 
Hem seguit els pastors dins la nit crua? 
Tenim l’ull esgarrinxat 
per l’estrella? Tenim l’ànima nua 
de tota veritat?… 
Ai, no és pas hora de confessió 
que escorcolli la sang impia! 
És l’hora del xisclet de l’alegria, 
o, si voleu, és l’hora del perdó, 
de l’oblit de la carn i la cançó 
dintre la llum de l’establia. 

 
Fragment del Poema de Nadal de Josep Maria de Segarra 
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En la cercanía había unos pastores 

que pasaban la noche a la 
intemperie… 

(Lc 2, 8) 
 
Madrid, 20 de diciembre de 2017 
 
Queridas hermanas,  
queridos hermanos: 
 
Estamos ya próximos a celebrar el 
nacimiento de Jesús. Y lo hacemos, no 
puede ser de otro modo, en medio de 
la realidad de nuestro mundo. Una 
realidad que a menudo 

experimentamos envuelta en la noche, en esa oscuridad que toma mil nombres: 
exclusión, refugiados, pobreza, soledad… y que se encarna en la vida y en el rostro de 
nuestros hermanos. Pero es ahí, justamente ahí, donde estamos llamados a rastrear la 
presencia del Dios-con-nosotros. Podremos hacerlo si, como los pastores, estamos cerca 
y, de un modo u otro, nos exponemos a la intemperie, nos desprotegemos, y nos 
atrevemos a salir de nuestro lugar y ponernos en camino.  
 
Hoy, el Señor se sigue haciendo presente a través de mediaciones que nos envuelven, 
de un modo u otro, de su claridad. Si leemos con hondura, si escuchamos atentos, si 
estamos cerca… seguro que cada uno de nosotros las reconocemos: en el compartir de 
los pobres con los pobres, en la acogida a quien se ha quedado sin techo, en la 
proximidad a quien vive el desarraigo, en el servicio a los pequeños, en la ternura y el 
cuidado de los más débiles, en la entrega humilde de la vida en favor de los demás… 
 
Celebrar la Navidad, la proximidad del Dios-con-nosotros, pasa sin duda por reconocer 
en las pequeñas señales de humanidad y de bondad, la presencia del Señor que está 
cerca, que nos llena de alegría, y que hace que en medio de la noche del mundo 
experimentemos que el Señor nos envuelve de su claridad, reconozcamos que “la noche 
es tiempo de salvación”1 y como los pastores no podamos menos que “glorificar y alabar 
a Dios por todo lo que hemos visto y oído”2 Que, en esta Navidad, experimentemos con 
gozo que Dios envuelve a nuestro mundo y a cada uno de nosotros con su claridad, 
experimentemos la buena noticia de que Dios se hace cercano, se encarna 
humildemente, y no podemos dejar de anunciarlo. 
 
¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2018! 
 
Con cariño fraterno. 
 
Mª Rosario Ríos, odn, presidenta | Jesús Díaz Sariego, op, vicepresidente 
 
1 Liturgia de las Horas. Himno martes 2ª Semana 
2 Cfr. Lc 2,20 

CONFER felicita el Nadal 
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PAPA FRANCISCO 

MISAS MATUTINAS EN LA CAPILLA DE LA DOMUS SANCTAE MARTHAE 

Martes, 21 de noviembre de 2017 

Fuente:  L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 47, viernes 24 de noviembre de 2017 

El cristiano debe dar su testimonio frente a las «colonizaciones ideológicas y culturales» 
que suenan como verdaderas y propias «blasfemias» y suscitan «persecuciones» 
furiosas. Introduciendo «novedades» malas, hasta llegar a considerar normal «matar a 
niños» o perpetra «genocidios» para «anular las diferencias», tratando de hacer 
«limpieza» de Dios con la idea de ser «modernos» y al compás de los tiempos. Como 
ejemplo concreto para responder a las «colonizaciones culturales y espirituales que se 
nos proponen» el Papa Francisco relanzó el testimonio de Eleazar, sugerido por la liturgia 
de la misa celebrada en martes 21 de noviembre en Santa Marta. 

«En la primera lectura —observó inmediatamente el Pontífice refiriéndose al pasaje 
extraído del segundo libro de los Macabeos (6, 18-31)— hemos escuchado el martirio de 
un hombre que fue condenado a morir por fidelidad a Dios, a la ley, en una persecución: 
hay varios motivos para una persecución, pero podemos citar tres principales». 

Hay, ante todo, «una persecución solamente religiosa: yo voy contra tu fe porque mi fe 
dice no y con el poder que tengo hago la persecución» explicó Francisco. «Otra 
persecución, otro motivo es uno religioso, cultural, histórico, político, religioso-político, 
cuando se mezcla lo religioso con lo político» añadió, invitando a pensar «en la guerra de 
los treinta años, en la noche de san Bartolomé: estas guerras religiosas o políticas». 

Y de nuevo, «otro motivo de persecución —señaló el Papa— es puramente cultural: viene 
una nueva cultura que quiere hacer todo nuevo y hace limpieza de las tradiciones, de la 

«No a les colonitzacions ideològiques» 
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historia, también de la religión de un pueblo: lo que sucede en la lectura de hoy, el martirio 
de Eleazar, es propio de este estilo cultural». 

«Ayer comenzó el relato de esta persecución cultural» explicó Francisco haciendo 
referencia a los pasajes bíblicos propuestos por la liturgia. «Algunos —continuó— viendo 
el poder y también la belleza magnífica de Antioco Epífanes, también la cultura que venía 
de esa parte, dijeron: “Vayamos y hagamos alianza con las naciones que nos rodean, 
somos modernos, estos tienen una modernidad más grande, estos están realmente “al 
día”; nosotros vamos con nuestras tradiciones, que no sirven para nada». 

A este respecto el Pontífice quiso repetir precisamente las palabras de la Escritura: «Este 
razonamiento pareció bueno a sus ojos y, por lo tanto, algunos del pueblo tomaron la 
iniciativa, fueron al rey que les dio la facultad de introducir las instituciones paganas de las 
naciones». Y así, añadió Francisco, no pidieron «introducir las ideas o introducir los 
dioses, no: las instituciones, es decir, este pueblo que había nacido, que había crecido en 
torno a la ley del Señor, en el amor del Señor, a través de sus dirigentes, introduce 

nuevas instituciones, nueva cultura que 
hacen limpieza de todo, de todo: cultura, 
religión, ley, todo. Todo es nuevo». 

«La “modernidad” es una verdadera 
colonización cultural, una verdadera 
colonización ideológica» relanzó el Papa. 
Y «así quiere imponer al pueblo de Israel 
esta costumbre única, todo se hace así, 
no hay libertad para estas cosas». Pero 
«algunos aceptaron porque parecía buena 
la cosa: “No, pero es cierto, ¡tenemos que 
ser como los otros!”». Y «esta gente que 

llegaba a las nuevas instituciones —afirmó Francisco— expulsa esto, corta las tradiciones 
y el pueblo comienza a vivir de un modo diverso». 

He aquí que precisamente «para defender la historia, para defender la fidelidad del 
pueblo, para defender las tradiciones, las verdaderas tradiciones, las buenas tradiciones 
del pueblo, se crean resistencias, algunas resistencias». La primera lectura de hoy, 
explicó el Pontífice, nos dice que «Eleazar no quiere: era un hombre digno, muy 
respetado y él no quiere hacerlo». Y como él «muchos otros, en el libro de los Macabeos 
se cuenta la historia de estos mártires, de estos héroes». «Así avanza siempre —
prosiguió— una persecución nacida de una colonización cultural, de una colonización 
ideológica, que destruye, hace todo igual, no es capaz de tolerar las diferencias». En 
particular, afirmó Francisco, «hay una palabra clave en la lectura de ayer extraída del 
primer libro de los Macabeos —cuando comienza este relato: “En aquellos días salió una 
raíz perversa”» y «eso es Antioco Epífanes». Por lo tanto, insistió el Papa, «se corta la 
raíz del pueblo de Israel y entra esta raíz, calificada como perversa porque hará nacer en 
el pueblo de Dios estas actitudes nuevas, paganas, mundanas y lo hará crecer con el 
poder, con el dominio». Y «este es el camino de las colonizaciones culturales que 
terminan por perseguir también a los creyentes». 

Por el resto, afirmó el Pontífice, «no tenemos que ir demasiado lejos para ver algunos 
ejemplos: pensemos en los genocidios del siglo pasado, que era algo cultural, nuevo: 
“Todos iguales y aquellos que no tienen la sangre pura, fuera y estos... Todos iguales, no 
hay espacio para las diferencias, no hay espacio para los demás, no hay espacio para 
Dios”». 
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He aquí «la raíz perversa», continuó el Papa. «Frente a estas colonizaciones culturales 
que nacen de la perversidad de una raíz ideológica señaló Eleazar, él mismo, se hace 
raíz: es interesante, Eleazar muere pensando en los jóvenes». Eleazar afirma: «Por eso, 
abandonando ahora de fuerte esta vida, me mostraré digno de mi edad y dejaré a los 
jóvenes un ejemplo noble para que sepan afrontar la muerte preparados y noblemente». Y 
de nuevo, «dos veces más habla de los jóvenes». En definitiva, «Eleazar, el mártir, el que 
da la vida, por amor a Dios y a la ley, se hace raíces para el futuro: es decir, da vida, hace 
crecer, hace crecer al pueblo y frente a aquella raíz perversa que nació y hace esta 
colonización ideológica y cultural, está esta otra raíz que da la propia vida para hacer 
crecer el futuro». «Es cierto, eso que llegó desde el 
reino de Antioco era una novedad» añadió el Papa, 
invitando a preguntarnos si «las novedades son 
todas malas, todas». La respuesta es «no». Por el 
resto, «el Evangelio es una novedad, Jesús es una 
novedad, es la novedad de Dios». Por lo tanto, «es 
necesario discernir las novedades: ¿esta novedad 
es del Señor, viene del Espíritu Santo, viene de la 
raíz de Dios o esta novedad viene de una raíz 
perversa?». Y así «antes, sí, era pecado, no se 
podía matar a los niños, pero hoy se puede, no hay 
mucho problema, es una novedad perversa». 

Además: «Ayer las diferencias estaban claras, 
como hizo Dios, la creación se respetaba; pero hoy 
somos un poco modernos: tú haces, tú entiendes, 
las cosas no son muy diferentes si se hace una 
mezcla de cosas». Y «esta es la raíz perversa: la 
novedad de Dios nunca hace una mezcla, nunca hace una negociación; es vida, va de 
frente, es raíz buena, hace crecer, mira al futuro». 

En cambio, afirmó el Papa, «las colonizaciones ideológicas y culturales miran sobre todo 
al presente, reniegan del pasado y no miran al futuro: viven en el momento, no en el 
tiempo y por esto no pueden prometernos nada». Y «con este comportamiento de hacer a 
todos iguales y borrar las diferencias cometen, hacen el pecado feísimo de blasfemar 
contra el Dios creador». Por eso, recordó Francisco, «cada vez que llega una colonización 
cultural e ideológica se peca contra Dios creador porque se quiere cambiar la creación 
como Él la ha hecho». 

De todos modos, advirtió el Pontífice, «contra este hecho que a través de la historia ha 
sucedido muchas veces hay solamente una medicina: el testimonio, es decir, el martirio». 
Hay algunos, como Eleazar que dan «el testimonio de la vida, pensando en el futuro, en la 
herencia que daré yo con mi ejemplo. En la mayoría el testimonio de vida: yo vivo así, sí, 
dialogo con aquellos que piensan diferente, pero mi testimonio es así, según la ley de 
Dios, según lo que Dios me ha ofrecido». 

Francisco sugirió mirar el ejemplo de Eleazar: «En aquel momento él no pensó: “dejo este 
dinero a este, dejo esto”, no, pensó en los jóvenes, pensó en el futuro, pensó en la 
herencia del propio testimonio, pensó que ese testimonio sería para los jóvenes una 
promesa de fecundidad y frente a la raíz perversa él mismo se hace raíz para dar vida a 
los demás». Por eso, concluyó el Pontífice, «que este ejemplo nos ayude en los 
momentos tal vez de confusión frente a las colonizaciones culturales y espirituales que se 
nos proponen». 
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Els novicis que participen al curs inicial de Formació Sistemàtica i els seus formadors van 
visitar el dilluns 18 de desembre la sinagoga de la comunitat israelita de Barcelona. Els 37 
assistents van poder comprendre millor la religió jueva i veure quins llaços ens hi uneixen. 

Jorge Burdman, auxiliar rabínic del 
Centre Israelita de Barcelona i 
responsable de les relacions 
interreligioses a Catalunya, va 
acompanyar-los en la visita.  
 
Burdman va comentar els llibres de la 
Torà, des del Gènesi fins el 
Deuteronomi, i en va fer una lectura 
cantada d’un fragment. També va 
explicar com fan la pregària a sinagoga. 
El monoteisme, l’antic testament, les 

grans figures com Abraham, el respecte, la religiositat i l’espiritualitat són els aspectes que 
va destacar que el cristianisme i el judaisme tenen en comú. 
 
D’altra banda, va mostrar diferents objectes litúrgics com el jupà o pali nupcial, una 
estructura formada per quatre pilars de fusta i una tela a sobre que s’utilitza durant la 
celebració del casament jueu. El tal·lit qatan, una peça de roba que té quatre serrells als 
extrems i es duu habitualment, no només en temps de pregària o celebració. I la quipà, 
una gorra que cobreix una part del cap. 
 
Els novicis assistents formaven part de quatre congregacions diferents: Pureza de María; 
Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor; Mercedaris i Franciscanes Missioneres 
de la Nativitat. Aquesta activitat s’inclou dins del programa del curs sistemàtic de formació 
inicial per a postulants i novicis que té lloc cada dilluns a la tarda. 

El noviciat intercongregacional de l’URC visita una sinagoga 
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El dia 12 de desembre 
el Cardenal Lluís 
Martínez Sistach, 
arquebisbe emèrit de 
Barcelona, va ingressar 
com a acadèmic d’honor 
i membre de la Reial 
Acadèmia Europea de 
Doctors amb seu a 
Barcelona.  

En un acte solemne a la 
Sala d’actes del Foment 
del Treball a Barcelona 
fou rebut pel President 
l’Excm Dr. 
Alfredo Rocafort, tenint 
com a resposta la del Dr. 

Francesc Torralba. 

El Cardenal va dissertar sobre “Laïcitat i laïcisme en l’occident europeu”, amb una brillant 
lliçó. 

Assistiren a l’acte molts 
membres de l’Acadèmia i 
un gran grup d’amics del 
Cardenal, i entre els 
assistents hi havia el 
Cardenal Omella, 
l’arquebisbe Vives i el 
bisbe Gordo, així com 
antics col·laboradors del 
Cardenal a l’arxidiòcesi 
de Barcelona. 

La Reial Acadèmia 
Europea de Doctors 
(RAEyD) va néixer 
a Barcelona el 1914 com 
a Agrupació de Doctors 
matriculats a Catalunya, 

va ser reconeguda com a "Reial Acadèmia de Doctors" en 1982 i va adquirir àmbit 
europeu el 2012. Està dedicada a la recerca i la difusió del coneixement amb l’objectiu de 
contribuir al desenvolupament cultural, científic, econòmic i social.  Des de 2014 publica la 
revista científica “RAED Tribuna Plural". 

El Cardenal Martínez Sistach entra a l’Acadèmia Europea de Doctors 
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Cerca de 3.000 personas asistieron 
el pasado jueves 14 de febrero a la 
Eucaristía de acción de gracias que 
se celebró en la Basílica de la 
Sagrada Familia para conmemorar 
el 150 aniversario de la 
restauración de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios 
en España y de la creación del 
Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona. 
 
Hermanos, trabajadores, 
voluntarios y benefactores de la 
Orden han celebrado que hace 150 
años San Benito Menni, Hermano 
de San Juan de Dios y fundador de 
las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón, inició en 
Barcelona la restauración de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. Procedente de Italia y por 
encargo del entonces Superior 
General, P. Juan M. Alfieri, el P. 
Menni reinició la presencia de la 
Orden, que había desaparecido de 
España después de la 
desamortización del 1835. A la vez, 
en Barcelona creó un centro para 
niños que ha ido evolucionando 
hasta configurar el actual Hospital 

Maternoinfantil Sant Joan de Déu. 
 
La Eucaristía de estuvo presidida por Mons. Agustín Cortés, Obispo de Sant Feliu de 
Llobregat. Lo acompañaron en el altar: Mons. Sergi Gordó, Obispo Auxiliar de Barcelona; 
Mons. José Luis Redrado, Obispo titular de Ófena y religioso de San Juan de Dios, y el 
Hno. Jesús Etayo, Superior General de la Orden, así como religiosos y sacerdotes, 
amigos de la Orden. La bienvenida la hizo el Hno. Jose Luis Fonseca, Superior 
Provincial. 
La celebración estuvo animada por los cantos de los grupos corales del Hospital Sant 
Joan de Déu y de los Ingenieros de Barcelona, con la solista Hortensia Martínez y el 
organista Manel Ruiz. 
  
Actos de conmemoración 
El Hospital Sant Joan de Déu ha organizado una serie de actos desde diferentes ámbitos 
y para públicos diversos para conmemorar su 150 aniversario. Desde el punto de vista 

150 aniversari de la restauració 

de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
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divulgativo y científico se han llevado a cabo conferencias con  investigadores de 
prestigio, como el Dr. Valentí Fuster, cardiólogo de renombre internacional. También se 
han hecho actividades de  tipo social en Esplugues de Llobregat y en Barcelona, así como 
actos dirigidos a los trabajadores del centro. La Misa de la Sagrada Familia ha 
representado la clausura de esta conmemoración. 
  
Sobre la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución católica, el origen de la cual 
se remonta al siglo XVI. Está presente en 55 países del mundo a través de 454 
centros.  Está formada por 1.085 Hermanos, 45.000 profesionales, 8.000 voluntarios y 
300.000 benefactores. España está dividida en tres provincias canónicas. La nuestra, la 
Provincia de Aragón–San Rafael, incluye las comunidades autónomas de Aragón, 
Catalunya, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Murcia y Navarra. Está formada por 28 
centros, más de 6.000 trabajadores, 2.293 voluntarios y 72 Hermanos. 
Desde sus inicios los Hermanos de San Juan de Dios desarrollan y transmiten un 
proyecto de asistencia que ha cambiado mucho respecto a las formas y las expresiones, 
pero que mantiene como eje central la acogida y la atención a las personas enfermas y 
necesitadas de todo el mundo. 

  
Sobre el Hospital Sant Joan de Déu 
El Hospital Sant Joan de Déu es uno de los principales referentes dentro y fuera de 
Catalunya en pediatría, obstetricia y ginecología, y en áreas de alta especialización como 
las neurociencias, la neonatología, la oncología o la cardiocirugía. El centro, que 
pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, atiende cada año más de 
120.000 urgencias, 25.000 ingresos y 200.000 visitas, combinando la última tecnología 
con una asistencia personalizada basada en sus valores de Hospitalidad y solidaridad. 
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El pasado 27 de 
septiembre, como se 
venía anunciando, el 
Papa Francisco lanzó al 
mundo la campaña: 
"Compartiendo el viaje". 
Una campaña que, 
como recordáis, tiene 
por objetivo según 
expresaba el Cardenal 
Tagle, "... promover la 
cultura del encuentro, 
en comunidades en las 
que los migrantes y 
refugiados se van y 
regresan, a las que 
viajan y en las que 

deciden crear sus hogares..." 
  
Sigue presente una de las preguntas más importantes que podemos hacernos como 
individuos, comunidades y países, en estos momentos de desplazamientos en masa de 
personas y tanta incertidumbre: "¿Permito que el miedo prevalezca en mi corazón, o dejo 
que reine la esperanza?"  
  
La emigración es una historia muy antigua, pero esta campaña: "Compartiendo el viaje" 
con su hashtag o etiqueta #sharejourney pretende ayudar a nuestras comunidades a verla 
con nuevos ojos y corazón abierto. 
  
En su encíclica Laudato sì, el Papa Francisco decía que: “¡Basta un hombre bueno para 
que haya esperanza!” Pues bien, si no es sólo una persona sino todas nuestras 
comunidades, entidades educativas o sociales, parroquias, etc.  se unen con sus brazos y 
corazones abiertos, en todo el mundo, formando una cadena humana de amor y 
misericordia el impacto puede ser mucho más global. Y si eso lo hacemos apoyándonos 
mutuamente, compartiendo, siendo efectivos... tenemos un poder real para cambiar las 
cosas. En palabras del Papa Francisco: "Cuando hay un "nosotros", comienza una 
revolución". 
  
Pues bien, para facilitar este viaje que comenzó el 27 de septiembre y acabará en 
septiembre de 2019, Cáritas ha publicado unos materiales didácticos para que se puedan 
utilizar con grupos de jóvenes, adultos, parroquias y que pueden adaptarse a la situación 
concreta de cada colectivo. 
  
Agradecemos el trabajo de Cáritas y esperamos que tenga la más amplia difusión entre 
las personas con las que habitualmente trabajamos y servimos. 
  
Los materiales se pueden descargar desde el enlace 
http://www.caritas.es/compartiendoelviaje o yendo a la página oficial de Cáritas. 

Campanya « Compartint el viatge » 

http://www.caritas.es/compartiendoelviaje
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La Família Claretiana es va reunir des del 5 al 10 de desembre a Mühlberg en la seva IX 
Trobada, que portava per títol “Diàleg amb la cultura per a una Nova Evangelització”. 
 
En aquesta trobada van participar responsables generals i delegats de sis de las vuit 
branques que composen aquesta família.  
 
Durant aquesta setmana es va escollir a María del Mar Álvarez, Directora General de 
l’Institut Secular de la Filiació Cordimariana (HICM), com a presidenta de la Família 
Claretiana per el pròxim cuatrieni i agafant el relleu dels Seglars Claretians en la 
coordinació.  
 
En aquestes jornades va participar per primera vegada la catalana M. Engràcia Garcia-
Baquero, superiora general de les Missioneres de la Institució Claretiana, elegida aquest 
juliol passat. 
 
En aquestes sessions es va revisar la trajectòria d’aquestes trobada iniciades a Roma el 
1984 i van identificar els acords que segueixen vigents avui, com els de les JPIC.  
 
Sobre la qüestió del diàleg amb la cultura van arribar a la conclusió que cal destacar la 
necessitat de aprofundir en els valors propis de la família claretiana, com són viure la 
mística de la trobada i la comunió, la necessitat de col·laborar davant el desafiament de 
no creients i allunyats, d’altres religions, dels immigrants, dels joves, etc. 
 
Podeu veure més fotografies d’aquesta novena trobada a la web de general 
dels Missioners Claretians. 
 
 

IX Trobada de la família claretiana a Mühlberg 

https://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=0cc57c395d&e=8d81ec1b2d
https://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=335d09caf8&e=8d81ec1b2d


    19 | 25 

 
 
 
 
 
 

En cada moment de la història, la nostra església i les seves teologies són filles de 
diferents contextos culturals. No podem parlar de teologia sense parlar d’un recorregut al 
llarg de la història. La reflexió teològica actual, si vol ser realment significativa per als 
creients, no pot obviar la diversitat geogràfica, històrica i cultural que caracteritza el nostre 
món i la nostra església. 
Actualment estem vivint un moment clau de la història, en què els fluxos migratoris 
plantegen seriosos interrogants a la nostra forma de vida, a les relacions internacionals, a 
la gestió de la diversitat dins les nostres societats i a la 
manera que tenim de donar una resposta clara a les 
situacions dramàtiques de moltes famílies que truquen 
a les nostres portes.  
En l’actualitat hi ha més de 232 milions de persones 
migrants arreu del món. Com responem els cristians a 
aquestes qüestions? Per l’autor d’aquest quadern “el 
fenomen migratori representa un element que cal 
prendre molt en compte des d’un reflexió teològica 
seriosa i rigorosa”. D’aquesta necessitat sorgeix la 
teologia de les migracions, una disciplina nova però 
arrelada a la tradició bíblica i el magisteri de l’Església. 

 
La Bíblia es reconeix com una realitat en moviment, 
amb experiències migratòries, d’exili, d’acollida i 
d’hospitalitat. Els textos bíblics ens presenten al Poble 
de Déu com un poble pelegrí. En aquest quadern, 
Alberto Ares ens ajuda a veure com es fa present la 
realitat migratòria a la Bíblia, la tradició apostòlica i el 
magisteri de l’Església. I ho fa per assenyalar-nos les qüestions indefugibles que ens 
planteja una mirada compromesa amb la realitat: la identitat, la dignitat, la justícia, 
l’hospitalitat i la visió integral. Són qüestions que ens enfronten a tensions legals, 
polítiques, culturals, econòmiques o socials, generadores de desigualtat, exclusió, 
explotació o estigmatització. Però alhora, són realitats en les que es fan presents 
elements centrals de la missió de Jesús i de l’Església, com l’hospitalitat, la misericòrdia i 

la reconciliació. 

 
En definitiva, conclou l’autor “la nostra Església i tots nosaltres 
necessitem una mirada que impregni la vida ordinària de l’Església i 
els nostre cors i els de les nostres comunitats, i sobretot que ens 
commogui i ens impulsi a l’acció”.  
 
Alberto Ares Mateos és jesuïta i especialista en migracions. Natural 

de Veguellina de Órbigo (León), ha dedicat part de la seva vida a l’acompanyament de 
comunitats migrants a diversos llocs del món. Ha estat director de la Red Íncola a 
Valladolid i de Pueblos Unidos, a Madrid. Actualment és delegat del sector social de la 
Companyia de Jesús a Espanya i investigador associat a l’Institut d’Estudis sobre 
Migracions de la Universidad Pontificia de Comillas. 

El centre d'estudis Cristianisme i Justícia publica un quadern d’Alberto 

Ares, delegat del sector social de la Companyia de Jesús 
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Autor Juan María González-Anleo i José A. López-Ruiz 

174 
Títol Jóvenes españoles entre dos siglos 1984-2017 

Font  
https://www.observatoriodelajuventud.org/jovenes-
espanoles-entre-dos-siglos-1984-2017/ 

Publicat 21 de desembre de 2017  

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

Servei de Documentació:  

« Jóvenes españoles entre dos siglos 1984-2017 » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


    21 | 25 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Reunió de superiores majors, delegades, abadesses i priores de 
catalunya  
 

TEMA TROBADA – DIÀLEG – COMUNICACIONS  
Reunió 1/2018 

Data 12 de gener de 2018, divendres 

Hora 10.15h – 15.00h 

Lloc Missioneres de la Immaculada Concepció   
Passeig de la Bonanova, 35 
Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Ordre del dia 10.15 
10.45 

Acollida 
Pregària 

11.00  TROBADA – DIÀLEG - COMUNICACIONS 

13.30 Dinar 

 Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 5 de gener inclòs, al correu electrònic 
urc.info@gmail.com 

Convoquem Rosa Masferrer, Consol Muñoz i Mercè Arimany 
 
 
 

Presentació del llibre “¿Qué pinta Dios hoy?”  
 

 
 
 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Vetlla de Cap d’Any per la Pau a Sant Benet de Montserrat  
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Jornades Àrees de Justícia i Solidaritat de la CONFER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    24 | 25 

 
 
 
 
 
 

150è aniversari de les Missioneres Claretianes de Reus 
 

 
 
 
 
 

“Signes dels temps” dedica el programa de Nadal a parlar de la situació dels cristians a 
Síria. L’espai entrevista un capellà sirià que durant cinc mesos va estar segrestat pels 
jihadistes d’Estat Islàmic. Jacques Mourad és sacerdot de l’Església siríaca catòlica i 
membre de la comunitat monàstica de Mar Musa. La conversa s’ha gravat a la parròquia 
de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona. 
 

Signes dels temps a TV3: “Capellà de Síria” 
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TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 24 de desembre de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 

Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
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