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MISSATGE DE NADAL URBI ET ORBE DE BENET XVI 
 

"Salvator noster natus est in mundo" (Missal Romà) 
 
"El nostre Salvador ha nascut en el món"! Aquesta nit 
hem escoltat novament a les nostres esglésies aquest 
anunci que, malgrat el transcurs dels segles, conserva 
inalterada la seva frescor. És un anunci del cel que ens 
invita a no tenir por perquè ens anuncia una bona nova 
"que portarà una gran joia a tot el poble" (Lc 2,10). És un 
anunci d’esperança perquè fa saber que, en aquella nit 
de fa més de dos mil anys, "va néixer a la ciutat de David 
un salvador, que és el Messies, el Senyor" (Lc 2,11). 
Llavors als pastors acampats als turons de Betlem, i avui 
a nosaltres, habitants d’aquest món nostre, l’Àngel de 
Nadal repeteix: "Ha nascut el Salvador; ha nascut per a 
vosaltres! Veniu, veniu i adoreu-lo!" 
 
Però, té encara algun valor i significat un "Salvador" per 
a l’home del tercer mil·lenni? És encara necessari un 
"Salvador" per a l’home que ha arribat a la Lluna i a Mart 
i que es disposa a conquerir l’univers; per a l’home que 
explora sense límits els secrets de la naturalesa i que 
aconsegueix desxifrar fins i tot els codis meravellosos del 
genoma humà? Té necessitat d’un Salvador l’home que 
ha inventat la comunicació interactiva, que navega en 
l’oceà virtual d’Internet i que, gràcies a les tecnologies 
més modernes i avançades dels mass media, ja ha 
convertit la Terra, aquesta gran casa comuna, en un 

petit veïnatge universal? Aquest home del segle XXI  que 
es presenta com a artífex segur i autosuficient del seu 
destí, creador entusiasta d’èxits indiscutibles. 
 
Això és el que sembla, però no és així. Encara es mor de 
fam i de set, de malaltia i de pobresa en aquest temps 
d’abundància i de consumisme desfermat. Encara hi ha 
persones esclaves, explotades, ofeses en la seva dignitat; 
encara hi ha víctimes de l’odi racial i religiós, i persones 
que pateixen intoleràncies i discriminacions, ingerències 
polítiques i coercions físiques o morals, que són 
impedides de professar lliurement la seva fe. Hi ha 
persones que veuen el seu cos i els dels seus éssers 
estimats, especialment els infants, martiritzat per l’ús 
de les armes, pel terrorisme i per tota mena de violència 
en una època en què tothom invoca i proclama el 
progrés, la solidaritat i la pau per a tots els homes. I que 
dir dels qui, privats d’esperança, són obligats a deixar la 
seva casa i el seu país per cercar altres condicions de 
vida més dignes de l’home? Què cal fer per ajudar els qui 
són enganyats per fàcils profetes de felicitat, els qui són 
febles en les relacions i incapaços d’assumir 
responsabilitats estables per al seu present i el seu futur, 
que es troben caminant pel túnel de la solitud i acaben 
sovint essent esclaus de l’alcohol o de la droga? Què 
pensar dels qui escullen la mort creient que proclamen la 
vida? 

 

CAP D’ANY, FESTA DE LA THEOTOKOS I 
JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 

 
En començar el nou any l’Església celebra la festa de la Theotokos, la festa de la Mare  
de Déu. “Feliç tu que has cregut”. Feliç tu, que has estimat, perquè vas arribar a ser la 

Mare de l’Amor. Has aconseguit, no ja la més gran proximitat, sinó la més gran 
intimitat i compenetració que una criatura pot viure amb el seu Déu. 

 

Maria, Mare de Déu. ¿Què admirem més, que Déu davalli al si d’una dona o que  
una dona atenyi Déu i pugui portar-lo e n les seves entranyes. Oh admirable intercanvi!  

Allò humà i allò diví es mesclen substancialment en el si de Maria! 
 

Del text íntegre del missatge de Benet XVI per a la Jornada Mundial de la Pau en 
trobareu còpies a la tauleta del cancell del temple. 

 

VETLLA DE CAP D’ANY: 
AVUI DIUMENGE A LES 22:45 DE LA NIT 

AL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 
(Carrer Anglí  55) 

 
 
  
 
  
  
  
  
 



 

 
Com no sentir que justament del fons d’aquesta 
humanitat alegre i desesperada s’eleva una invocació 
turmentada d’ajuda? És Nadal: avui entra al món "la llum 
veritable, que il·lumina tots els homes " (Jn 1,9). "El qui 
és la Paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres" 
(ibid., 1,14), proclama l’evangelista Joan. Avui, 
justament avui, Crist ve novament "entre la seva gent" i 
a qui l’acull li dóna "el poder d’esdevenir fill de Déu"; és 
a dir, li ofereix l’oportunitat de veure la glòria divina i 
de compartir la joia de l’Amor, que a Betlem s’ha fet 
carn per a nosaltres. Avui, també avui, "el nostre 
Salvador ha nascut en el món", perquè sap que tenim 
necessitat d’Ell. Malgrat tantes formes de progrés, 
l’ésser humà s’ha mantingut el de sempre: una llibertat 
tensa entre el bé i el mal, entre la vida i la mort. És 
justament allí, en el més íntim, en allò que la Bíblia 
anomena el "cor", que l’home sempre té necessitat de 
ser "salvat". I en l’actual època postmoderna potser 
encara té més necessitat d’un Salvador, perquè la 
societat en la qual viu ha esdevingut més complexa i les 
amenaces a la seva integritat personal i moral s’han fet 
més insidioses. Qui el pot defensar sinó Aquell que 
estima fins al punt de sacrificar a la creu el seu Fill 
unigènit com a Salvador del món? 
 
"Salvator noster" ,  Crist és el Salvador també del mon 
d’avui. Qui farà ressonar arreu de la Terra, de manera 
creïble, aquest missatge d’esperança? Qui es disposarà 
perquè sigui reconegut, tutelat i promogut el bé integral 
de la persona humana, com a condició de la pau, 
respectant tot home i tota dona en la seva dignitat? Qui 
ajudarà a comprendre que amb bona voluntat, seny i 
moderació és possible evitar que els contenciosos es 
reobrin i conduir-los a solucions justes? Amb viva 
aprensió penso, en aquest dia de festa, en la regió de 
l’Orient Mitjà, marcada per innombrables i greus crisi i 
conflictes, i desitjo que s’obri una perspectiva de pau 
justa i duradora, en el respecte dels drets inalienables 
dels pobles que la componen. Posa a les mans del Nen 
diví de Betlem els senyals de represa del diàleg entre 
israelians i palestins, del qual hem estat testimonis en 
aquests dies, i l’esperança d’ulteriors desenvolupaments 
confortadors. Confio que, després de tantes víctimes, 
destruccions i incerteses, sobrevisqui i progressi un Líban 
democràtic, obert als altres, en diàleg amb les cultures i 
les religions. Faig una crida a tots els qui tenen a les 
seves mans els destins de l’Iraq, perquè cessi la violència 
ferotge que taca de sang el país i que es garanteixi a tots 
els seus habitants una existència normal. Invoco Déu 

perquè a Sri Lanka trobi escolta, en les parts en lluita, 
l'anhel de la població per un futur de fraternitat i de 
solidaritat; perquè al Darfur i arreu d’Àfrica es posi fi als 
conflictes fratricides i aviat cicatritzin les ferides obertes 
a la carn d’aquell continent, es consolidin els processos 
de reconciliació, de democràcia i de desenvolupament. 
Que el Nen diví, el, Príncep de la Pau, permeti que 
s’extingeixin els focus de tensió que mantenen en la 
incertesa el futur d’altres parts del món, tant a Europa 
com a l’Amèrica Llatina. 
 
"Salvator noster": aquesta és la nostra esperança; aquest 
és l’anunci que l’Església fa ressonar també en el Nadal 
d’avui. Amb l’encarnació, recorda el Concili Vaticà II, el 
Fill de Déu s’ha unit en certa manera a tot home (cf. 
Gaudium et spes, 22). Per això el Nadal del Cap és 
també el nadal del cos, com observava el pontífex sant 
Lleó el Gran. A Betlem va néixer el poble cristià, cos 
místic de Crist en el qual tot membre està unit 
íntimament a l’altre en una solidaritat total. El nostre 
Salvador ha nascut per a tothom. Ho hem de proclamar 
no tan sols amb les paraules, sinó també amb tota la 
nostra vida, donant al món el testimoniatge de 
comunitats unides i obertes, en les quals regnen la 
fraternitat i el perdó, l’acolliment i el servei recíproc, la 
veritat, la justícia i l’amor. 
 
Comunitat salvada per Crist. Aquesta és l’autèntica 
naturalesa de l’Església, que es nodreix de la seva 
Paraula i del seu Cos eucarístic. Tan sols redescobrint el 
do rebut l’Església pot testimoniar a tothom Crist 
Salvador; ho fa amb entusiasme i passió, en el ple 
respecte de totes les tradicions culturals i religioses; ho 
fa amb joia sabent que Aquell que anuncia no lleva res 
del que és autènticament humà, sinó que ho porta al seu 
acompliment. En veritat, Crist ve a destruir tan sols el 
mal, tan sols el pecat; la resta, tota la resta Ell ho eleva 
i perfecciona. Crist no ens salva de la nostra humanitat, 
sinó a través d’ella; no ens salva del món, sinó que ha 
vingut en el món perquè el món se salvi per mitjà d’Ell 
(cf. Jn 3,17). 
 
Estimats germans i germanes, que allà on sigueu arribi 
aquest missatge de joia i d’esperança: Déu s’ha fet home 
en Jesucrist, ha nascut de Maria Verge i reneix avui en 
l’Església. És Ell qui porta a tothom l’amor del Pare del 
cel. És Ell el Salvador del món! No tingueu por, obriu-li 
el cor, acolliu-lo, perquè el seu Regne d’amor i de pau 
esdevingui heretat comuna de tots. Bon Nadal! 

 
ATENCIÓ ALS HORARIS DE LA SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA. Divendres 5 de gener: missa a les 
18 i a les 20:15. Dissabte 6 de gener: missa a les 8:30, 10:00, 11:30 13:00 i 20:15. Cal tenir present que 
durant el dissabte 6 de gener totes les misses són de l’Epifania. És com un diumenge, i per tant no hi 
haurà missa de sis de la tarda.  El diumenge 7 de gener, les misses seran com cada diumenge.  
 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i mitja hora abans de les Celebracions de la Missa. 
Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07.  
                Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. 
Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net   o   mnjoanobach@parroquiasarria.net. 


