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MARÍA, LA “THEOTOKOS” 
 

El passatge de l’evangeli de la Solemnitat de Maria Santíssima Mare de Déu ens narra 
un episodi de la vida d’una família jueva però l’ambientació és inusual per a un 

naixement. Es tracta d’una família socialment marginada. Tanmateix l’infant és Déu i 
la jove l’ha concebut i infantat en la virginitat. Alguns pastors s’apressen, en resposta al 

missatge del cel, per reconèixer-lo i glorificar-lo a la seva manera. Ens és difícil de 
considerar-lo el nostre Déu? Dirigim per un instant el pensament a la persistent 

fascinació exercitada per la mare sobre homes i dones de tot ambient i classe, sobre 
persones que han conegut èxits i fracassos de tot tipus, sobre homes genials, sobre 
marginats, sobre soldats angoixats i destinats a morir en el camp de batalla, sobre 

persones que passen per dures proves espirituals. El geni artístic s’ha consagrat sovint a 
la seva lloança: pensem en la “Pietat” de Miquel Àngel, en el gran nombre d’imatges 

medievals i del renaixement; als vitralls encisadors de la catedral de Chartres i a la més 
bella de totes les icones: La Mare de Déu de Vladimir que espera amb paciència, 

 en el Museu Tretiakov de Mosca, dies millors.  
 

¿Per qué la Mare de Déu inspira tanta humanitat? Potser perquè és, com diuen els 
ortodoxos, una icona (=imatge) de Déu? ¿Potser perquè Déu ens parla a través d’ella tot 
i que Maria resta sempre una seva criatura, encara que una criatura única gràcies als 
dons rebuts del Pare? Tot això va ser objecte de discussions, sovint enceses, quan els 
Pares antics van cercar d’ expressar en termes humans el misteri de Déu fet home. 

Maria va ser def inida Mare de Déu, “theotokos”, i això contribuí a calmar les disputes 
intel·lectuals. Aquest apel·latiu és especialment estimat als cristians de l’Est, als nostres 
germans del món ortodox, i està profundament radicat en la seva teologia i en la seva 

litúrgia. Comencem l’any en el signe d’aquest gran misteri. L’ Església ens convida així 
a aprofundir la nostra devoció a Maria, Mare de Déu i nostra. Ajudem les noves 

generacions a descobrir l’idealisme marià que correspon certament a les aspiracions 
més profundes de l’esperit humà, però que demana compromís i molt de coratge.  

 
 
 

HORARIS DE MISSES. Avui, dia 1 de gener, és com un diumenge. Només se suprimeix la missa de les  
8:30 del matí. Les altres misses són, com sempre: a les 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. No hi ha missa de vigília 
del diumenge 2 de gener, en el qual l’horari és el normal de tots els diumenges, inclosa la missa de les 8:30. 
Festa de l’Epifania o Reis, dimecres 5 de gener: a les 19:15, Missa de vigília.  Dijous 6 de gener: misses 
com un diumenge: 8:30; 10:00; 11:30; 13:00 i 20:15.   
 

MARIA ANTÒNIA CATÀ, AL CEL SIGUIS! Morí el 26 de desembre a l’edat de 88 anys, i el 28 de 
desembre a les 11:30 se celebrà la missa exequial en sufragi de la seva ànima. Predicà l’homilia Mn. Carles  
Sauró, el qual juntament amb Mn. Joan Díaz concelebrà amb el rector de la nostra Parròquia. La Maria 
Antònia era una feligresa molt estimada i activa. Des de jove en l’Acció Catòlica i en la Catequesi,  en 
l’atenció a malalts. Darrerament assistia a les trobades mensuals d’ Acció Catòlica d’Adults, guiades per 
Mn. Frederic. Discreta i sempre servicial, amb la família, tenint cura dels nebots quan eren petits, assistint 
les germanes malaltes, amb els veïns als quals ajudava quan necessitaven els seus serveis d’infermera. Era 
molt devota del Beat Pere Tarrés, el qual l’animà a fer els estudis d’infermeria, per bé que continuà treballant 
en una empresa de perfumeria. Estimava molt la litúrgia i era una dona de pregària, exemplar en tots els  
ordres. Que el Senyor li doni la benaurança eterna! 
 

MISSATGE DEL PAPA PER LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU. En podeu llegir el text íntegre al 
nostre web. El missatge té per títol: “La llibertat religiosa, camí per la pau”. El Sant Pare toca temes  de 
gran transcendència en aquests moments: el dret sagrat a la vida i a una vida espiritual; la llibertat religiosa; 
la família, escola de llibertat i de pau; la dimensió pública de la religió; els perills d’una instrumentalització 
de la llibertat religiosa; el fonamentalisme i l’hostilitat contra els creients; el diàleg entre institucions civils i 
religioses; la veritat moral en la política, etc. És important que en coneguem el text, que el meditem i que el 
donem a conèixer als nostres amics.   
 

TEXT DEL MISSATGE DE NADAL DE BENET XVI. En podeu llegir el text íntegre al revers d’aquest 
Full. Els missatges  Urbi et Orbi, a la Ciutat de Roma i al món, pronunciats pels Papes són un esguard sobre 
la realitat que viu el món, a la llum del misteri de Nadal. 
 



 

MISSATGE DE NADAL URBI ET ORBI DEL 
 SANT PARE BENET XVI 

 

«VERBUM CARO FACTUM EST» – ‘LA PARAULA S’HA FET CARN’ (Jn 1,14). 
 

Benvolguts germans i germanes que m’escolteu a Roma i arreu del món, us anuncio amb goig el missatge del 
Nadal: Déu s’ha fet home, ha vingut a habitar entre nosaltres. Déu no és lluny: és a prop, més encara, és l’«Emmanuel», el 
Déu-amb-nosaltres. No és un desconegut: té un rostre, el de Jesús. És un missatge sempre nou, sempre sorprenent, perquè 
supera les nostres esperances més audaces, especialment perquè no és només un anunci: és un esdeveniment, un succés que 
testimonis fiables han vist, sentit  i tocat en la persona de Jesús de Natzaret. En ser amb ell, observant el que feia i escoltant 
les seves paraules, han reconegut en Jesús el Messies; i, veient-lo ressuscitat després d’haver estat crucificat, han tingut la 
certesa que ell, home veritable, era al mateix temps Déu veritable, el Fill unigènit vingut del Pare, ple de gràcia i de veritat 
(cf. Jn 1,14). 

 

«La Paraula s’ha fet carn». Davant aquesta revelació, torna a sorgir un cop més en nosaltres la pregunta: Com és 
possible? La Paraula i la carn són realitats oposades; com pot convertir-se la Paraula eterna i omnipotent en un home fràgil i 
mortal? Només hi ha una resposta: l’Amor. El qui estima vol compartir-ho tot amb l’estimat, vol estar-hi unit, i la Sagrada 
Escriptura ens presenta precisament la gran història de l’amor de Déu pel seu poble, que culmina en Jesucrist . En realitat, 
Déu no canvia: és fidel a ell mateix. Aquell que ha creat el món és el mateix que ha cridat Abraham i que ha revelat el seu 
Nom a Moisès: «Jo sóc el qui sóc», «el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob», «Déu compassiu i benigne, lent 
per al càstig, fidel en l’amor» (Ex 3,14-15; 3,6; 34,6). Déu no canvia, des de sempre i per sempre és Amor. És en ell mateix 
comunió, unitat en la Trinitat, i cadascuna de les seves obres i paraules tendeixen a la comunió. L’encarnació és el cimal de 
la creació. Quan, per la voluntat del Pare i per l’acció de l’Esperit Sant, es va formar en el ventre de Maria,Jesús, Fill de Déu 
fet home, la creació va aconseguir el seu cimal. El principi ordenador de l’univers, el Logos, va començar a existir en el 
món, en un temps i en un lloc. 

 

«La Paraula s’ha fet carn». La llum d’aquesta veritat es manifesta a qui l’acull amb fe, perquè és un misteri 
d’amor. Només aquells que s’obren a l’amor són coberts per la llum del Nadal. Així va ser en la nit  de Betlem, i així també 
ho és avui. L’encarnació del Fill de Déu és un esdeveniment que ha ocorregut en la història, però que al mateix temps la 
supera. En la nit  del món s’encén una nova llum, que es deixa veure per als ulls senzills de la fe, del cor mansuet i humil de 
qui espera el Salvador. Si la veritat fos només una fórmula matemàtica, en cert sentit s’imposaria per ella mateixa. Però si la 
Veritat és Amor, demana la fe, el «sí» del nostre cor. I efectivament, què cerca el nostre cor si no una Veritat que sigui 
Amor? La cerca el nen, amb les seves preguntes tan desarmants i estimulants; la cerca el jove, que necessita trobar el sentit 
profund de la seva vida; la cerca l’home i la dona en la seva maduresa, per a orientar i recolzar el compromís en la família i 
en el treball; la cerca la persona anciana, per a fer complir l’existència terrenal. 

 

«La Paraula s’ha fet carn». L’anunci del Nadal és també llum per als pobles, per al camí conjunt de la humanitat. 
L’«Emmanuel», el Déu-amb-nosaltres, ha vingut com a Rei de justícia i de pau. El seu Regne —ho sabem— no és d’aquest 
món, això no obstant, és més important que tots els regnes d’aquest món. És com el llevat de la humanitat: si faltés, 
desapareixeria la força que porta al desenvolupament veritable, a l’impuls per col·laborar pel bé comú, al servei 
desinteressat del proïsme, a la lluita pacífica per la justícia. Creure en el Déu que ha volgut compartir la nostra història és un 
estímul constant a comprometre-s’hi, fins i tot entre les seves contradiccions. És motiu d’esperança per a tots aquells la 
dignitat dels quals és ofesa i violada, perquè aquell que ha nascut a Betlem ha vingut a alliberar l’home de l’arrel de 
qualsevol esclavatge. 

 

Que la llum del Nadal resplendeixi novament en aquella Terra on Jesús ha nascut i inspiri israelites i palestins a 
cercar una convivència justa i pacífica. Que l’anunci consolador de l’arribada de l’Emmanuel alleugi el dolor i conforti en 
les proves les estimades comunitats cristianes de l’Iraq i de tot l’Orient Mitjà, donant-los coratge i esperança per al futur, i 
animant els responsables de les nacions a una solidaritat efectiva amb elles. Que es faci això també en favor dels qui encara 
pateixen per les conseqüències del terratrèmol devastador i per la recent epidèmia de còlera a Haití. I que tampoc s’oblidi els 
qui a Colòmbia i a Veneçuela, així com també a Guatemala i a Costa Rica, han estat afectats per calamitats naturals recents. 
Que el naixement del Salvador obri perspectives de pau duradora i d’autèntic progrés a les poblacions de Somàlia, del 
Darfur i de Costa d’Ivori; que promogui l’estabilitat política i social a Madagascar; que porti seguretat i respecte dels drets 
humans a l’Afganistan i al Pakistan; que impulsi el diàleg entre Nicaragua i Costa Rica; que afavoreixi la reconciliació a la 
Península coreana. 

 

Que la celebració del naixement del Redemptor reforci l’esperit  de fe, de paciència i de fortalesa en els fidels de 
l’Església a la Xina continental, perquè no es desanimin per les limitacions a la seva llibertat de religió i de consciència i, 
perseverant en la fidelitat a Crist i a la seva Església, mantinguin viva la flama de l’esperança. Que l’amor del Déu-amb-
nosaltres atorgui perseverança a totes les comunitats cristianes que pateixen discriminació i persecució, i inspiri els líders 
polítics i religiosos a comprometre’s pel ple respecte de la llibertat religiosa de tothom. Estimats germans i germanes, «la 
Paraula s’ha fet carn», ha vingut a habitar entre nosaltres, és l’Emmanuel, el Déu que se’ns ha fet proper. Contemplem 
plegats aquest gran misteri d’amor, deixem que ens il·lumini el cor la llum que resplandeix a la cova de Betlem. Bon Nadal 
a tots! 
 

 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i 20 :15. Dissabtes i Vigíl ies de festa, amb servei de guarderia pels  petits:  19:15.  Diumenges: 8:30,  10:00, 11 :30, 13:00  i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:45 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 


