
 N. 737 – SANTA MARIA, MARE DE DÉU (1/1/2023)  

Benedicció de Cap d’any 
Déu de Llum, 
que en Jesús ens has donat 
la Llum de la teva Paraula: 
Beneït siguis per cada matí 
i per aquest any que avui estrenem: 
són promesa de vida i de renovació. 
Déu de tendresa i d’amor 
que en Jesús ens has mostrat 
la teva voluntat de pau i reconciliació: 
Beneït siguis per cada home i cada dona, 
beneït siguis per cada infant 
i per les mans generoses que feinegen 
per construir pau i reconciliació. 
Déu i Pare de Jesucrist, 
beneït siguis –més encara– 
per la tendra mirada del teu Fill, 
que vas voler que fos també fill de Maria: 
els ulls, l’esguard d’aquest Infant 
són per a nosaltres el reflex del teu amor. 

Que la teva presència entre nosaltres, oh Emmanuel, 
ens sigui garantia de pau per sempre més. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc:  
En aquell temps, els pastors anaren a Bet-Lèhem i 
trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. 
Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el 
que els havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho 
sentia es meravellava del que deien els pastors.  
Maria conservava aquests records en el seu cor i 
els meditava.  
Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i 
lloant-lo pel que havien vist i sentit; tot van trobar-
ho com els ho havien anunciat. 
Passats vuit dies, quan hagueren de circumcidar-
lo, li posaren el nom de Jesús; era el nom que havia 
indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare. 
[Lc 2, 16-21] 

Salm responsorial 66 
R/. Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi. 



 

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, / que ens faci veure la 
claror de la seva mirada. / La terra coneixerà els vostres designis, / 
i tots els pobles veuran la salvació. R. 
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Vós regiu el món amb justícia, 
/ regiu les nacions amb rectitud / i guieu els pobles de la terra. R. 
Que us lloïn les nacions, Déu nostre,/ que us lloïn tots els pobles alhora. 
/ Que Déu ens beneeixi, / i el venerin d’un cap a l’altre de la terra. R. 
Hem vist que ve el Senyor, / que ve a judicar la terra; / judicarà tot 
el món amb justícia, / tots els pobles amb la seva veritat. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Maria, la mare de Jesús 
Després d’un cert eclipsi de la devoció mariana, provocat en part per notables abu-
sos i desviacions, els cristians tornen a interessar-se per Maria per descobrir el seu 
veritable lloc dins l’experiència cristiana. 
No es tracta d’acudir a Maria per escoltar «missatges apocalíptics» que amenacen 
amb càstigs terribles un món enfonsat en la impietat i la descreença, mentre ella 
ofereix la seva protecció maternal als que facin penitència o resin unes oracions. 
Tampoc no es tracta de fomentar una pietat que alimenti secretament una relació 
infantil de dependència i fusió amb una mare idealitzada. Ja fa temps que la psico-
logia ens va posar en guàrdia davant dels riscos d’una devoció que falsament 
exalta Maria com a «Verge i Mare», afavorint, en el fons, un menyspreu cap a la 
«dona real» com a eterna temptadora de l’home. 
El primer criteri per comprovar la «veritat cristiana» de tota devoció a Maria és 
veure si replega el creient sobre si mateix o si l’obre al projecte de Déu; si el fa 
retrocedir cap a una relació infantil amb una «mare imaginària» o si l’impulsa a 
viure la seva fe de manera adulta i responsable en el seguiment fidel a Jesucrist. 
Els millors esforços de la mariologia actual intenten conduir els cristians a una visió 
de Maria com a Mare de Jesucrist, primera deixebla del seu Fill i model de vida 
autènticament cristiana. 
Més concretament, Maria és avui per a nosaltres model d’acollida fidel de Déu des 
d’una postura de fe obedient; exemple d’actitud servicial al seu Fill i de preocupa-
ció solidària per tots els qui pateixen; dona compromesa pel «regne de Déu» pre-
dicat i impulsat pel seu Fill. 
En aquests temps de cansament i pessimisme no creient, Maria, amb la seva obe-
diència radical a Déu i la seva esperança confiada, ens pot conduir cap a una vida 
cristiana més fonda i més fidel a Déu. 
La devoció a Maria no és, doncs, un element secundari per alimentar la religió de 
la gent senzilla, inclinada a pràctiques i ritus gairebé folklòrics. Apropar-se a Maria 
és, més aviat, col·locar-se al millor punt per descobrir el misteri de Crist i acollir-lo. 
L’evangelista Mateu ens recorda Maria com la mare de l’«Emmanuel», és a dir, la 
dona que ens pot apropar a Jesús, «el Déu amb nosaltres». [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 



 

Els evangelis de la infància no son contes de nens! (2/3) 
El dia de Nadal l’evangeli de Joan ho deia rotundament: «La Paraula es va fer 
carn...» I això vol dir que Déu, de tot el que ens volia dir sobre ell mateix i sobre 
nosaltres, no en va fer un discurs, ni un llibre sinó que en va fer una vida: Jesús de 
Natzaret. 
La vida de Jesús és una vida que parla, ja des del seu naixement. Parla el fet que 
hagi nascut a Betlem, i no a Jerusalem. Parla el fet que hagi nascut en el sí d’una 
família pobre i no en una família de classe alta... I la fan parlar ja Mateu i Lluc quan 
relaten el naixement i la infància de Jesús: cada evangelista vol fer entendre el 
missatge de Jesús a les seves comunitats cristianes respectives. 
Hem de tenir en compte que la intenció de tots els evangelistes, no va ser només 
reunir una sèrie de tradicions sobre Jesús, sinó animar les seves comunitats da-
vant els problemes amb què es trobaven. I concretament Lluc: com que vivia en 
un context pagà, va escriure el seu evangeli per a cristians vinguts sobretot del 
paganisme i molt allunyats de Palestina. I quan narra la infància de Jesús, no tenia 
aquest interès històric amb què nosaltres ens acostem avui als seus relats. 
Si Mateu fa arribar la genealogia de Jesús fins a Abraham: és per dir que Jesús és 
el Messies, fill i hereu de David. Lluc, en canvi, que vivia en un context pagà, fa 
arribar la genealogia de Jesús fins a Adam, per indicar que Jesús és la culminació 
de tota la creació, de tot l’univers (i no només dels jueus).  
Els dos primers capítols de Lluc –que parlen de la infància de Jesús– reflecteixen 
una actitud de concòrdia respecte al món pagà en general i de respecte a les au-
toritats romanes en particular: Josep i Maria són presentats com a súbdits obedi-
ents de l'Imperi que van amb prestesa al seu lloc d'origen, a Betlem, per a inscriu-
re's en el cens (Lc 2, 1-2). Els àngels que visiten als pastors els anuncien la pau per 
a tots els homes que el Senyor estima (Lc 2, 13-14) i això vol dir: «No només per als 
‘seus’, no només per al poble jueu», sinó (també) per a tota la humanitat. 
Sant Joan, en el «Pròleg» del seu evangeli, que durant aquests dies de Nadal hem 
pogut escoltar diverses vegades, diu que: «[Jesús] va venir als seus, però els seus 
no el varen rebre». Doncs bé, tant sant Mateu com sant Lluc diuen també el ma-
teix: cadascú a la seva manera, però sense fer servir les paraules de Joan.  
Lluc en el seu relat diu que Jesús va néixer en un espai de marginació (en una cova 
als afores de Betlem) perquè els «seus» (representats per «l’hostal») no el van 
voler acollir: «...perquè no havien trobat lloc a l’hostal».  
En canvi, els que sí que van acollir Jesús i es van alegrar del seu naixement van ser 
una colla de marginats, uns arreplegats: els pastors, és a dir, uns marginats que en 
aquell context de la Judea de fa 2.000 anys no tenien l’aura bucòlica que poden 
tenir en els nostres pessebres d’avui, més aviat tot al contrari... 
(Diumenge que ve, dia de Reis, veurem que amb un relat diferent Mateu ens dirà 
el mateix que Lluc i el mateix que Joan: «Els seus no el varen rebre...». 



 

HORARI DE LES CELEBRACIONS 
ANY 2023 

Diumenge, 1 
Santa Maria, Mare de Déu 

11.45 
13.00 (Castellano) 
20.00 

10.00 (Castellano) 
11.30 

Dijous, 5 
 

 
20.00 Vigília d’Epifania 

11.00 
19.30 Vigília d’Epifania 

Divendres, 6 
Epifania, Reis 

11.45 
13.00 (Castellano) 
20.00 

10.00 (Castellano) 
11.30 

«Ningú no se salva sol!» 
Cada 1 de gener celebrem la Jornada Mundial de la Pau, una diada instituïda pel 
papa sant Pau VI el 1967. La Jornada d’enguany és la 56a Jornada. 
Cada any, el papa acostuma a enviar un missatge per encoratjar-ne la celebració. El 
papa Francesc ha titulat el seu Missatge per enguany: “Ningú no se salva sol”. Amb 
aquesta expressió, que ha utilitzat ja en altres moments, vol expressar la profunda 
inter-dependència que ens vincula a tots els éssers humans i a totes les nacions, que 
ens crida a la fraternitat universal. 
La fraternitat universal, en la nostra perspectiva cristiana, no és una simple imatge, 
ni una metàfora bonica, ni merament un “valor”, mandat o desideràtum ètic. Com 
ha explicat Francesc de diverses maneres, la fraternitat és la mateixa condició dels 
éssers humans, la seva autèntica veritat, ja que compartim no només una mateixa 
essència que ens iguala en dignitat, sinó també un mateix origen, que és la filiació 
divina comuna (un Pare trans-cendent), i finalment un mateix destí en Déu. 
El Papa reflexiona ara en el seu Missatge, des d’aquesta mateixa clau, sobre les lli-
çons que ens ha ensenyat la pandèmia que ha patit el món en els darrers tres anys, 
causant de tant dolor i malestar social. La pandèmia ha mostrat, diu Francesc, les 
contradiccions i desigualtats de la nostra societat i la nostra fragilitat. Per això, ens 
convida a prendre’ns un temps per deixar-nos transformar per l’experiència viscuda 
i qüestionar-nos: què n’hem après? 
El Papa reflexiona sobre les lliçons que ens ha ensenyat la pandèmia que ha patit el 
món en els darrers tres anys, causant de tant dolor i malestar social. La pandèmia ha 
mostrat, diu Francesc, les contradiccions i desigualtats de la nostra societat i la nos-
tra fragilitat. Per això, ens convida a prendre’ns un temps per deixar-nos transformar 
per l’experiència viscuda i qüestionar-nos: què hem après? 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76) 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 
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