
Any 30, núm. 1, Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu,  dijous 1 de gener de 2009 
 

SANTA MARIA, REINA DE LA PAU 
 

El nou any civil  s’obre amb la solemnitat de Santa Maria,  
Mare de Déu i Reina de la Pau. El primer dia de l’any 

l’Església prega perquè la pau pugui triomfar en tot el mon.  
Celebrem la Jornada Mundial de la Pau. El Rei de la Pau ha 
nascut i  ha deixat els ensenyaments justos perquè tota persona 

humana pugui esdevenir artífex de pau. 
 

L’Església confia a la Mare de Déu la intenció de la pau 
universal. Ella sintetitza en la seva persona la definitiva 

reconciliació entre Déu i l’home i esdevé model a imitar a les 
envistes d’una pau plena i duradora. Com a Mare nostra 

porta en el seu si la història de tot ésser humà i és protagonista 
en el silenci. El seu amor és servei i  no interès propi. Com a 
Mare de Déu comparteix totalment la missió del Fill , segueix 

Jesús  com  a deixeble , i  la  trobem al peu de la Creu. 
 

TEXT DEL MISSATGE DE BENET XVI PER LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU.  El podeu trobar 
íntegre a la nostra web. Porta per títol: “Combatre la pobresa, construir la pau”. És un text fort i clar, en la línia 
de l’ensenyament social de l’Església. També en podeu agafar còpies a la tauleta del cancell del temple.  
 

LA COL.LECTA DE CÀRITAS. Hem lliurat a Càritas Diocesana la quantitat de 8.500 €,  de la col·lecta 
realitzada el diumenge abans de Nadal. També lliurarem  1.100 € al Centre Assís.  
 

VIGÍLIA DE REIS. Dilluns 5 de gener, hi haurà missa a les 18:00 i a les 20.15. I el dia 6 de gener, Festa de la 
Epifania, les misses seran com un diumenge. No oblidem de portar-hi els infants. No deixem que restin només 
immergits en els regals materials, ajudem-los a  que rebin i acullin el gran do de Crist Eucaristia.  
 

LES CELEBRACIONS D’AQUESTS DIES.  La vigília de Nadal, a la missa de les 19:00, i la Missa del Gall,   
van ser molt participades i concorregudes. Agraïm a Mn. Carles –era el seu primer Nadal entre nosaltres- la seva 
preciosa homilia dialogada amb tants infants asseguts al seu voltant al presibiteri. Tota la celebració va ser molt 
reeixida, molt alegre. La Missa del Gall, molt solemne, i amb polifonia i nadales d’alta qualitat musical, van 
immergir-nos en la bellesa de la Nit de Nadal.  
 

L’ESGLÉSIA, A FAVOR DE LA FAMÍLIA, DE LA VIDA, I DELS SEUS DRETS. Diumenge passat, l’ 
Església catòlica ha celebrat, amb diversitat d’actes, sigui a la plaça o al carrer, sigui en celebracions presidides  
pels bisbes diocesans en les seves catedrals, la Jornada per la Família i la Vida. És un clam que s’inscriu en el 
dret de la societat civil –l’Església en forma part- a expressar la seva visió sobre moltes coses que s’estan 
produint al nostre país,  lleis que en molts sentits resulten estranyes i insòlites, anòmales en el panorama 
internacional. En un règim democràtic les lleis poden ser objectades, sol·licitar-ne la seva modificació i 
manifestar-ho públicament. Negar aquesta possibilitat correspondria a una concepció totalitària.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. La reprendrem el dimarts 13 de gener, a la Capella del 
Santíssim. EXPOSICIÖ DEL SANTÍSSIM: Diumenge, 4 de gener, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima.  
 

 

EL VICARI EPISCOPAL PRESIDIRÀ LA MISSA SOLEMNE DE SANT VICENÇ. Mn. Jesús Sanz, el 
nostre Vicari Episcopal presidirà aquest any la Solemne Missa de la Festa de Sant Vicenç, màrtir, el patró de la 
Parròquia i es quedarà amb nosaltres per gaudir de l’audició tradicional del Rosari Pastoril. 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 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 de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i 
divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 
12:00. Tel: 93 203 03 39. 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. Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net. 

 
 



MISSATGE DE NADAL DE BENET XVI 
 
“Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus 
hominibus.” (Tt 2,11) Estimats germans i germanes, amb les 
paraules del’apòstol pau renovo el joiós anunci del Nadal de 
Crist: sí, avui, “s’ha manifestat a tots els homes la gràci a de 
Déu Salvador nostre”! 
 
S’ha manifestat! Això és el que l’Església celebra avui. La 
gràcia de Déu, rica de bondat i de tendresa, ja no resta 
amagada, sinó que “ ha aparegut”, s’ha manifestat en l a carn, 
ha mostrat el seu rostre. On? A Betlem. Quan? En temps de 
Cèsar August, durant el primer cens, al qual fa al·lusió 
l’evangelista Lluc. I qui ens la revela? Un recent nascut, el 
Fill de la Verge Maria. En Ell s’ha manifestat la gràcia de 
Déu Salvador nostre. Per això aquell Infant s’anomena 
Jehoshua, Jesús, que significa “Déu salva”. 
 
La gràci a de Déu s’ha manifestat: és per això que Nadal és 
festa de llum. No una llum total, com la que envolta tota cosa 
en ple di a, sinó una claror que s’encén en la nit i es di fon a 
partir d’un punt concret de l’univers: de la cova de Betlem, 
on l’Infant diví és  “ vingut a la llum”. De fet, Ell és la llum 
mateixa que es propaga, com també ho representen tantes  
pintures de la Nativitat. Ell és la llum, que en aparèixer 
esvaeix la boira, dissipa les tenebres i ens permet copsar el  
sentit i el valor de la nostra existència i de la història. Tot 
pessebre és una invitació senzilla i eloqüent a obrir el cor i la 
ment al misteri de la vida. És un encont re amb la Vida 
immortal, que s’ha fet mortal en la mística escena del Nadal; 
una escena que podem admirar també aquí, en aquesta plaça, 
com també en tantes esglésies i capelles d’arreu del món, i en 
totes les cases on és adorat el nom de Jesús. 
 
La gràcia de Déu s’ha mani festat a tots els homes. Sí, Jesús, 
el rostre del Déu-que-salva, no s’ha manifestat només per a 
uns pocs, per a alguns, sinó per a tothom. Certament, en 
l’humil i nu estatge de Betlem l’han vingut a trobar poques 
persones, però Ell ha vingut per a tothom: jueus i pagans, 
rics pobres, propers, llunyans, crei ents i no creients… Per a 
tothom. La gràcia sobrenatural, per voler de Déu, és  
destinada a totes l es criatures. Cal, però que l’ésser humà 
l’aculli, pronunciï el seu “ sí”, com Maria, per tal que el cor 
sigui aclarit per un raig d’aquella llum divina. Aquella nit, 
van acollir el Verb encarnat Maria i Josep, que l’esperaven 
amb amor, i els pastors, que vetllaven amb els seus ramats 
(cf. Lc 2,1-20). Una petita comunitat, doncs, que va acudir a 
adorar Jesús Infant; una petita comunitat que representa 
l’Església i tots els homes de bona voluntat. També avui els 
qui en la vida l’esperen i el cerquen troben el Déu que per 
amor s’ha fet germà nostre; els qui tenen el cor est ès vers Ell 
desitgen conèixer el seu rostre i contribuir a l’adveniment del 
seu Regne. Jesús mateix ho dirà, en la seva predicació: són 
els pobres  en esperit, els afligits, els manyacs, els qui  tenen 
fam de justícia, els misericordiosos, els nets de cor, els qui 
treballen per la pau, els perseguits pel fet de ser justos (cf. Mt 
5,3-10). Aquests reconeixen en Jesús el rostre de Déu i, com 
els pastor de Betlem, se’n van renovats en el cor per la joia 
del seu amor. 
 
Germans i germanes que m’escolteu, a tots els homes va 
destinat l’anunci d’esperança que constitueix el cor del  
missatge de Nadal. Per a tots ha nascut Jesús i, com a Betlem 
Maria l’oferí als pastors, avui l’Església el presenta a tota la 
humanitat, perquè tota persona en tota situació humana pugui 
experimentar la potència de la gràcia salvadora de Déu, la 

 qual tota sola pot transformar el mal en bé, tota sola pot  
canviar el cor de l’home i fer-lo  un ”oasi” de pau. Poden 
experimentar la potència de la gràcia salvadora de Déu les  
nombroses poblacions que encara viuen en l es tenebres  i ne 
l’ombra de la mort (cf. Lc 1,79). Que la Llum divina de 
Betlem es difongui a Terra Santa, on l’horitzó sembla que es 
torna a enfosquir per als israelians i per als palestins, i que es 
difongui també al Líban, a Iraq i per tot l’Orient Mitjà. Que 
fecundi els es forços de tots els qui no es resignen la lògica 
perversa de l’enfrontament i de la violència, i que privilegien 
en canvi la via del diàleg i de la negoci ació, per apl acar les  
tensions internes dels països i trobar solucions justes i  
duradores als conflict es per què passa la regió. Aquesta Llum 
que transforma i renova l’anhelen els habitants de 
Zimbabwe, a l’Àfrica, constrets des de fa massa temps per 
una crisi política i soci al que, malauradament, continua 
agreujant -se, com també els homes i les dones de la 
República Democràtica del Congo, especialment a la 
martiritzada regió del Kivu, del Darfur, al Sudan, i de 
Somàlia, que pateixen interminables  sofriments com a 
tràgica conseqüència de la manca d’estabilitat i de pau. 
Aquesta Llum l’esperen sobretot els infants d’aquells països i 
de tots els països en di ficultats, a fi que es restitueixi 
l’esperança al seu avenir. 
Allí on la dignitat i els drets de la persona humana són 
conculcats; on prevalen els egoismes personals o de grup 
sobre el bé comú; allí on es corre el risc d’habituar-se a l’odi 
fratricida i a l’explotació de l’home sobre l’home; allí on les 
lluites intestines divideixen grups i ètnies i laceren la 
convivència; allí on el terrorisme continua colpint; allí on 
manca el necessari per sobreviure; allí on s’esguarda amb 
aprensió vers un futur que cada cop resulta més incert, també 
dins les nacions del benestar: que allí resplendeixi la Llum 
del Nadal i encoratgi tothom a fer la part que li correspon, en 
esperit d’autèntica solidaritat. Si cadascú pensa només en els 
propis interessos, el món no farà sinó anar cap a la ruïna. 
 
Estimats germans i germanes, avui “ s’ha manifestat la gràcia 
del Déu Salvador” (cf. Tt 2,11), en aquest món nostre, amb 
les seves potencialitats i les seves febleses, els seus 
progressos i les seves crisis, amb les seves esperances i les 
seves angoixes. Avui resplendeix la llum de Jesucrist, Fill de 
l’Altíssim i fill de la Verge Maria: “Déu nat de Déu, Llum 
resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu 
veritable. Que Per nosaltres els homes i per la nostra salvació 
davallà del cel”. L’adorem el dia d’avui, arreu de la Terra, 
amb bolquers que el faixen dins una pobra menjadora. 
L’adorem en silenci mentre Ell, encara infant, sembla que 
ens diu, per consolar-nos: no tingueu por, “ que jo sóc Déu, i 
ningú més” (Is 45,22). Veniu a mi, homes i dones, pobles i 
nacions, veniu a mi, no tingueu por: he vingut a portar-vos 
l’amor del Pare, a mostrar-vos el camí de la pau. 
 
Anem, doncs, germans! Apressem-nos, com els pastors en la 
nit de Betlem. Déu ha vingut a trobar-nos i ens ha mostrat el  
seu rostre, ric de gràcia i de misericòrdia! Que no sigui vana 
per a nosaltres  la seva vinguda! Cerquem Jesús, deixem-nos  
atraure per la seva llum, que dissipa del cor de l’home la 
tristesa i la por; atansem-nos-hi amb confi ança; amb 
humilitat,  prostrem-nos a adorar-lo. Bon Nadal a tothom! 

 

Benet XVI, Missatge Urbi et Orbi   

llegit el dia de Nadal a la loggia  de  la Basílica  

de Sant Pere del Vaticà 
 


