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EDITORIAL

El museu Bíblic de tarragona ofereix, aquest dies de Nadal, una expo-
sició amb el nom de “Natus est”, que proposa una aproximació històrica 
i iconogràfica al Nadal.

resulten molt interessants, aquesta i qualsevol altre, les activitats orien-
tades a no perdre de vista l’autèntic sentit i missatge nadalenc. Dit d’una 
altra manera: a centrar-nos en “el missatge”.

Jesús no és una llegenda. Jesús va néixer i morir per tots i cadascú de 
nosaltres i ens convida a que l’imitem; és a dir, a que naixem i morim com 
Ell ho va fer malgrat que, en el nostre cas, hem de fer-ho “al inrevés”: hem 
de morir primer a la nostra comoditat, manca de generositat, dificultat 
per trobar a Déu en tot i tots, a les nostres pors, infidelitats, a la nostra 
manca d’amor, en definitiva, per poder néixer a la vida de l’Esperit, a la 
de l’amor.

a casa nostra tenim un exemple d’aquesta identificació amb el mes-
tre: el que molt properament serà proclamat beat mn. Josep Samsó, en 
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El moviment de cursets de cris-
tiandat va néixer a mallorca el gener 
de 1949.

Fins a 1959 no es va celebrar 
el primer curset a Barcelona, però 
molts joves i alguns sacerdots ha-
vien anat a mallorca a viure aquella 
“nova vinguda de l’Esperit Sant”, i 
tornaven canviats amb un carisma 
nou.

En un principi els cursets eren 
sols per homes, el primer curset 
per a dones es va realitzar el març 
de 1961.

a partir d’aquell moment els 
cursets eren per homes o per do-
nes però la nostra societat ha anat 
canviant i el 1977 es va fer el primer 
curset mixta.

El moviment de cursets de cris-
tiandat és un moviment d’Església 
vivencial que procura que la persona 
arribi a un encontre amb Déu, amb 

una celebració a la que heu estat tots i totes convidats i convidades. a la 
primera beatificació, en molts segles, que es farà a Barcelona i serà d’un 
sacerdot perseverant en l’apostolat dels seglars. magnífica sinèrgia aquest 
any Sacerdotal i el nostre laïcat!.

mn. Josep Samsó va viure i morir, estimant i perdonant, pregant i tre-
ballant, és a dir, va ser testimoni (màrtir) en un temps tumultuós però no 
per això molt diferent del nostre en que també hem de ser testimonis en 
un entorn secularitzat i advers.

aquest Nadal, posem-nos en disposició de rebre Jesús amb el cor 
alliberat de tot allò que ens fa morir a l’Esperit per tal de fer realitat en 
nosaltres aquell Natus est i compartir-lo amb el món.

sí mateix , amb els germans i amb 
el món. Promou l’espiritualitat cris-
tiana i té una missió evangelitzadora 
intentant, alhora, crear comunitat. 

El curset és la proclamació keryg-
màtica del missatge de crist ajuda 
als assistents a descobrir la seva 
vocació personal per realitzar-la 
en i per la comunitat (humana i 
eclesial).

Els tres eixos fonamentals en la 
vida del cristià són la Fe, la Formació 
i el compromís.

Les eines que el moviment de 
cursets de cristiandat posa a dispo-
sició dels integrants del moviment 
són el curset, les reunions de grup 
i les ultreies.

Les reunions de grup. És un grup 
de cristians, units per l’amistat i una 
mateixa fe, que es troben periòdica-
ment i seriosament , i, compartint la 
seva vida, s’ajuden els uns als altres 

a créixer en tots els aspectes com a 
seguidors de Jesús.

La ultreia és la trobada dels grups 
en la comunió per a viure amb més 
amplitud el sentit de comunitat.

aquest any hem celebrat el 50è 
aniversari de cursets a Barcelona 
amb diferents actes.

com a seguidors del crist tenim 
la missió de portar la Bona Nova a 
tots els homes. com a membres 
del moviment una de les nostres 
activitats principals es organitzar 
trobades (cursets) perquè les perso-
nes arribin a un encontre personal 
amb Déu.

aquest encontre amb Déu els 
ha de portar a un compromís amb 
l’església i amb el món. El curset 
retorna a cada persona a la seva 
comunitat de fe. 

tots sabem, que no són mo-
ments fàcils pels temps que ens 
toca viure i motivar a les persones 
perquè visquin aquesta experiència 
és un treball lent.

Hem programat dos cursets 
pel curs 2009-2010:

•	Del	22,24	i	31	de	Gener
•	23	i	25	d’Abril

CURSETS DE CRISTIANDAT
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Sota el lema “Per a evangelitzar el 
món obrer i del treball, humanitzem 
la cultura”, ens hem reunit més de 
800 militants per a orar, reflexionar, 
dialogar i prendre decisions sobre la 
nostra tasca i missió en els pròxims 
anys, tenint en compte la situació 
actual del món obrer i del treball, 
de la nostra societat i de la nostra 
Església.

Ens van acompanyar els bisbes 
mons. atilano rodríguez, consiliari 
de l’acció catòlica Espanyola, mons. 
antonio algora, responsable de la 
Pastoral Obrera Espanyola, mons. 
antonio cerro, de còria càceres 
i mons. Elías Yanes, arquebisbe 
emèrit de Saragossa; representants 
dels moviments d’acció catòlica 
Espanyola i d’altres moviments 
laïcals; representants del moviment 
mundial de treballadors cristians 
(mmtc) i moviments d’Europa i de 
Sud-amèrica.

En el nostre procés d’oració, 
reflexió i diàleg hem tingut pre-
sents els nostres companys, homes 
i dones, que continuen patint la 
injustícia, agreujada per l’actual 
crisi, d’un mercat de treball con-
vertit en una selva: els desocupats, 
els sense sostre i exclosos; els joves 
sense esperança; els pensionistes i 
jubilats que viuen amb un salari de 
misèria; les dones marginades en el 
món del treball pel seu gènere i en 
molts casos obligades a renunciar a 
la maternitat o fins i tot a avortar, 

si desitgen que els renovin el seu 
contracte; també les dones assas-
sinades, víctimes de la violència 
masclista, en ser considerades com 
éssers humans de segona categoria; 
els precaris; les persones a qui el 
sistema laboral impedeix compartir 
treball i família, treball i compromís 
social, treball i formació, treball i 
descans, treball i vida… tenim pre-
sents els nostres germans víctimes 
dels accidents laborals, aquesta 
xacra que no es vol eradicar, i les 
seves famílies. recordem els nostres 
germans immigrants, els que s’han 
quedat sepultats en el mar i els que 
comparteixen els nostres barris i els 
nostres carrers, molts d’ells sense 
papers, per la qual cosa se’ls neguen 
els seus drets més bàsics com a per-
sones; som conscients que algun dia 
se’ns jutjarà per la situació de fam i 
misèria que pateixen molts països i 
que està en l’origen d’aquest èxode 
humà. 

La situació actual ens exigeix 
enfrontar-nos a l’empobriment que 
provoca l’actual sistema de produc-
ció i consum i a la deshumanització 
que genera la cultura dominant, 
que ens allunya dels empobrits i 
ens oculta la veritable dimensió de 
la justícia.

Hem compartit que el repte rau 
en el fet que l’Església, i la gOac 
com a Església en el món obrer, 
siguem capaces de construir en no-
saltres i de proposar, amb humilitat 

i fermesa, un projecte de realització 
humana que respongui a l’home i la 
dona d’avui, i que siguem capaces 
també d’acompanyar-lo en la seva 
construcció i desenvolupament. 
aquest projecte de realització 
humana és Jesucrist, que se’ns ha 
manifestat com “el camí, la veritat, 
i la vida” (Jn 14, 6) de tota persona 
humana.

La nostra experiència de més 
de seixanta anys com a Església al 
servei de l’evangelització del món 
obrer ens ensenya que el nostre 
punt de partida ha de ser la mística 
goacista, com a experiència de Jesu-
crist en la nostra existència obrera, 
perquè la manera de pensar, sentir 
i actuar que genera en nosaltres 
ens fa afrontar l’empobriment i la 
deshumanització.

Per tal de viure i desenvolupar 
aquesta experiència de Jesucrist en 
la nostra existència obrera i fer que 
es converteixi en una manera d’ésser 
i de fer al servei de la humanització i 
la comunió, hem acordat tres grans 
formes de vida i acció:
a.El cultiu de la nostra espiritualitat 

i la nostra formació, per a deixar 
que Jesucrist continuï configu-
rant les nostres vides i superar les 
conductes i apetències amb què 
la cultura consumista, hedonista 
i individualista intenta perma-
nentment guanyar-nos el cor i, 
d’aquesta manera, allunyar-nos 
dels pobres.

B.El cultiu de la nostra vida comu-
nitària. El projecte d’humanització 
des de Jesucrist ens demana la 
necessitat de crear comunitats 
que el desenvolupin i que acom-
panyin els militants en el seu pro-
jecte de vida. Només d’aquesta 
manera podrem realitzar una 
veritable encarnació en el món 
obrer empobrit i convertir-nos en 
referència i testimoniatge de vida 
alternativa.

COMUNICAT DE 
LA XII ASSEMBLEA 
GENERAL 
DE LA GOAC

Dels Dies 13 al 16 D’agost D’eNgaNy, els i les MilitaNts De 
la goac, haN celeBRat l’asseMBlea geNeRal. la seva pRepa-
Ració ha estat UN llaRg pRocÉs De ReFlexió i aNàlisi Del seU 
coMpRoMÍs avUi. D’aqUesta asseMBla ha sURgit el següeNt 
coMUNicat
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ANY SACERDOTAL

c.El desenvolupament d’un quefer 
que sigui apostòlic i comunitari. 
La vida que Jesucrist ens ofereix la 
podrem construir i viure responent 
des de la gratuïtat a l’amor que Ell 
ha vessat en nosaltres. Donarem 
aquesta resposta situant el sofri-
ment dels més pobres i febles del 
món obrer en el centre de la nos-
tra existència. continuarem impul-
sant l’acció de les organitzacions 
sindicals i socials en favor dels 
col·lectius obrers més precaris.

Donem gràcies pel treball solidari 
i humanitzador que moltes perso-
nes, grups i organitzacions, creients 
i no creients, tant en l’àmbit local 
com en el global, segueixen realit-
zant en els més diversos camps i 
en les més diverses situacions. això 
ens mou a pensar que l’esperança 
segueix naixent i florint en el cor 
humà. Ens vam alegrar també de 
l’actuació que l’Església tenim en 
aquest camp i donem gràcies a Déu 
per això. totes les persones som 
necessàries en aquesta tasca, també 
el moviment Junior d’ac, amb el 
qual ens solidaritzem en aquests 

moments. com un gest més, junt 
amb tots aquests, i sent conscients 
que no hem de donar com a caritat 
el que correspon com a justícia, hem 
realitzat una col·lecta econòmica 
l’import de la qual posarem a la 
disposició de les organitzacions que 
treballen amb les víctimes de la crisi 
que patim.

Ens comprometem a impulsar 
el treball de les organitzacions po-
lítiques, sindicals i ciutadanes i de 
totes les persones de bona voluntat 
en la construcció de formes de vida 
i d’acció que posin en el centre de 
la seva existència i quefer l’amor 
i la justícia que els empobrits de 
tot el món reclamen i necessiten 
per a construir el seu projecte 
d’humanització.

continuarem també animant la 
coresponsabilitat del laïcat en la vida 
de l’Església, la Pastoral Obrera de 
tota l’Església i la seva opció evan-
gèlica pels empobrits.

madrid, 16 d’agost de 2009

comissió permanent de la goac

El cap de setmana 10 i 11 
d’octubre la GOAC, s’han aplegat 
a Cabrera de Mar per compartir 
i acordar que faran aquest curs 
2009-10 per seguir construint 
el Regne de Déu. Tenint present 
encara el que es va dir a la XII 
Assemblea General, “Sentim, 
pensem i actuem de forma que 
ens humanitzi i que aquesta si-
gui una nova proposta pel Món 
obrer”.

Necessàriament ha de ser 
una forma diferent a la manera 
de viure del sistema capitalista 
que ens deshumanitza i genera 
víctimes i amb el qual no volem 
col·laborar.

La planificació d’enguany 
afavoreix i empeny a treballar 
amb tothom sortint al carrer per 
denunciar d’injustícia, creant i 
enfortint nous espais de comuni-
cació i solidaritat amb les perso-
nes més desfavorides del nostre 
planeta, de la nostra ciutat, dels 
nostres barris, del nostre lloc de 
treball, dels nostres grups de 
trobada.

En ocasió del 150 aniversari 
de la mort del Sant cura de ars, 
Juan maría Vianney, el Sant Pare 
va anunciar que, del 19 de juny de 
2009 al 19 de juny de 2010, se cele-
brarà un especial any Sacerdotal, 
que tindrà com tema “Fidelitat de 
crist, fidelitat del sacerdot”. El Sant 
Pare el va obrir presidint la celebra-
ció de les Vespres, el 19 de juny 
solemnitat del Sagrat cor de Jesús 
i jornada de santificació sacerdotal, 
en presència de la relíquia del cura 
d´ars portada pel bisbe de Belley-
ars; el tancarà, el 19 de juny de 
2010, prenent part en un “trobada 
mundial Sacerdotal” a la Plaça de 
Sant Pere.Durant aquest any jubilar, 
Benet XVi proclamarà a sant Joan 
maria Vianney “Patró de tots els 
sacerdots del món”. Es publicarà a 
més el “Directori per als confessors 

i Directors Espirituals”, juntament 
amb una recopilació de textos del 
Summe Pontífex sobre els temes 
essencials de la vida i de la missió 
sacerdotal en l´època actual.La 
congregació per al clergat, d´acord 
amb els Ordinaris diocesans i els 
Superiors dels instituts religiosos, 
es preocuparà de promoure i co-
ordinar les diverses iniciatives espi-
rituals i pastorals que es presentin 
per fer percebre cada vegada més 
la importància del paper i de la 
missió del sacerdot en l´Església i 
en la societat contemporània, com 
també la necessitat de potenciar la 
formació permanent dels sacerdots 
lligada a la dels seminaristes.

El 27 de septembre el Sant Pare 
va adreçar un video missatge als 
participans al retiro sacerdotal inter-
nacional.
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BEATIFICACIÓ DEL DR. JOSEP SAMSÓ I 
ELIAS, prevere i màrtir, rector de Santa 
Maria de Mataró

Benvolguts diocesans,

Ens plau molt anunciar-vos amb 
goig que la Beatificació del reverend 
doctor Josep Samsó i Elias, se cele-
brarà el 23 de gener de 2010, a la 
Basílica de Santa maria, de mataró, 
de la qual en fou rector. Serà la 
primera celebració d’una beatifi-
cació que es farà a l’arxidiòcesi de 
Barcelona seguint les disposicions 
del Papa Benet XVi.

El doctor Samsó lliurà cruenta-
ment la seva vida per crist l’any 
1936 a mataró. La beatificació d’un 
sacerdot membre del presbiteri de la 
diòcesi de Barcelona que en aquells 
temps incloïa les actuals diòcesis de 
Sant Feliu de Llobregat i de terrassa, 
és un esdeveniment sobretot espi-
ritual i tots estem cridats a viure’l 
amb acció de gràcies a Déu i com 
una invitació a imitar avui les virtuts, 
l’apostolat i el testimoni de fe - por-
tat fins al cim del martiri- que ens ha 
deixat aquest sant sacerdot.

Josep Samsó i Elias va néixer a 
castellbisbal, a la comarca del Baix 
Llobregat, el 17 de gener del 1887. 
Era el fill més gran -al qual va seguir 

la seva germana montserrat- del 
matrimoni format per Jaume Samsó 
Olivilla, d’Olesa de Bonesvalls i per 
Josefa Elias Puig, natural de castell-
bisbal. En quedar viuda, la mare del 
servent de Déu es traslladà a rubí i 
després residí a Barcelona.

com a fruit de la bona educa-
ció cristiana que rebé a la família, 
en Josep estudià al Seminari de 
Barcelona. Hi entrà l’any 1900. 
La seva conducta va ser exemplar 
com també la seva dedicació als 
estudis. Per aquesta raó, els seus 
superiors li varen demanar que es 
gradués en teologia a la Pontifícia 
universitat de tarragona. L’any 
1909 el bisbe de Barcelona Josep 
Laguarda el prengué com a familiar 
o secretari particular. Va rebre l’orde 
del presbiterat el 12 de març de 
1910. Primerament va ser nomenat 
vicari coadjutor de la parròquia de 
Sant Julià d’argentona. Ja des del 
comen çament del seu ministeri es 
va dedicar a la catequesi, per la que 
se sentia especialment vocacionat. 
també es va distingir en el ministeri 
de l’administració del sagrament de 
la Penitència, en la direcció espiritual 

i en el foment de les vocacions sa-
cerdotals i religioses.

El dia 11 de gener de 1917 va 
ser nomenat com a rector de la 
parròquia rural de Sant Joan de 
mediona, a la comarca de l’alt 
Penedès. L’any 1919 fou nomenat 
ecònom d’aquesta parròquia.

En quedar vacant la parròquia de 
Santa maría de mataró, per la mort 
del rector arxiprest, l’any 1923 en 
fou designat rector el nostre mos-
sèn, coneixent molt bé el seu bisbe 
el seu zel apostòlic.

Empresonat per la seva condició 
de sacerdot al produir-se l’esclat de 

Queridos hermanos en el sacerdocio:

Como podéis imaginar fácilmente, me habría sentido muy feliz de poder estar con vosotros en este retiro 
sacerdotal internacional sobre el tema: “La alegría del sacerdote consagrado para la salvación del mundo”.
(...) con estas pocas palabras os hablo a cada uno de vosotros de la manera más personal posible, pues, como 
dice san Pablo: “Os llevo en el corazón, partícipes como sois de mi gracia” (Flp 1, 7).

San Juan María Vianney subrayaba el papel indispensable del sacerdote, cuando decía: “Un buen pastor, un 
pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, 
y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina” (Le curé d’Ars. Pensées, presentados por el abad 
Bernard Nodet, ed. Desclée de Brouwer, Foi Vivante 2000, p. 101). En este Año sacerdotal, todos estamos 
llamados a explorar y redescubrir la grandeza del sacramento que nos ha configurado para siempre a Cristo 
sumo Sacerdote y nos ha “santificado en la verdad” (Jn 17, 19) a todos.
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ofereix un nou impuls per la tasca 
d’evangelització a la que, malgrat 
les dificultats presents, estem cridats 
a realitzar com a cristians i com 
a membres de l’Església. i encara 
més si participem del sacerdoci 
ministerial.

La beatificació del doctor Sam-
só ha de ser un fet rellevant de la 
celebració de l’any Sacerdotal pro-
clamat per Benet XVi amb motiu 
del 150è aniversari de la mort de 
Sant Joan maria Vianney, el famós 
rector d’ars. tant sant Joan maria 
Vianney com el doctor Samsó foren 
rectors de comunitats cristianes, 
rectors plens de zel per tal de por-
tar l’amor de Déu cap als homes i 
els homes cap a l’acceptació de la 
misericòrdia de Déu. tots dos foren 
uns evangelitzadors fidels, en obres 
i en paraules, plens de zel i caritat. 
i tots dos ens inviten a lliurar-nos a 
l’obra de l’evangelització.

Els màrtirs sempre són els nostres 
models en el camí de la fe. La su-
prema lliçó de la seva vida la donà 
el doctor Samsó en oferir serena-
ment la seva vida per crist i morint 
amb paraules de perdó per als seus 
executors.

Demanem a Déu que la seva 
glorificació redundi en fruits de 
vida cristiana en les nostres diòcesis 

i en fruits d’imitació de les virtuts 
personals i apostòliques de les que 
ell ens donà un tan alt exemple. De 
manera especial, ens sembla que el 
perdó amb el que morí ens demana 
ser sempre, i especialment en les 
actuals circumstàncies del nostre 
país, promotors d’aquell esperit de 
perdó i de reconciliació que sempre 
ha caracteritzat els millors seguidors 
de Jesucrist.

Per tal de poder convertir en rea-
litat aquest desigs, des d’ara hem de 
pregar i esforçar-nos, cadascú des 
de les seves pròpies responsabilitats 
en l’Església i en la nostra societat. 
acabem aquesta carta encomanant 
a nostre Senyor Jesucrist i a la seva 
mare Santa maria l’assoliment 
d’aquests objectius. amb la nostra 
benedicció i la nostra afectuosa 
salutació,

Barcelona, 22 de novembre de 2009
Solemnitat de crist rei de l’univers.

+ lluís Martínez sistach
 cardenal arquebisbe de Barcelona

+ Josep-àngel saiz Meneses
 Bisbe de terrassa

+ agustí cortès soriano
 Bisbe de sant Feliu de llobregat

+ sebastià taltavull anglada
 Bisbe auxiliar de Barcelona

la guerra civil i la persecució contra 
l’Església, el doctor Samsó durant 
el mes que va estar detingut va 
deixar un record inesborrable entre 
els companys de presó. El seu capti-
veri acabà amb el seu assassinat en 
el cementiri de mataró el dia 1 de 
setembre de 1936.

La notícia de la seva mort va cau-
sar un gran impacte entre els fidels, 
i van ser molts els qui, des d’aquells 
moments, van començar a invocar-
lo i a encomanar-s’hi. El desig de 
promoure la seva beatificació era 
ben present des del temps de la seva 
mateixa immolació, especialment a 
la ciutat de mataró. 

El nostre doctor Samsó també 
fou un model de prevere lliurat 
totalment al ministeri de rector. 
Era afable i bondadós. Era sever 
amb ell mateix, per temperament 
i per virtut, però comprensiu amb 
els altres i dotat de les qualitats de 
govern per regir les comunitats que 
li foren encomanades. Excel·lí en el 
ministeri de la caritat i de la cateque-
si, de manera que el bisbe manuel 
irurita va dir: “El doctor Samsó és el 
primer catequista de la diòcesi”. La 
seva obra més coneguda en aquest 
sentit és la guia per catequistes, 
preparada ja al març de 1936, però 
que no fou publicada fins al 1940.

El que fou arquebisbe de Barce-
lona, doctor gregori modrego, va 
escriure: “No vaig tenir l’honor de 
conèixer personalment el reverend 
Josep Samsó Elias (...), però foren 
tals les notícies que unànimement 
em donaren d’ell, que em vaig 
formar un alt concepte del zel 
amb què emprenia totes les obres 
d’apostolat, no essent certament 
la darrera l’ensenyament de la 
doctrina cristiana, que deixà una 
profunda petjada entre els seus 
estimats mataronins. Els seus escrits 
són una bona demostració del seu 
zel catequètic així com de la seva 
competència”.

La beatificació d’aquest sacerdot 
tan exemplar de la nostra arxidiò-
cesi és una benedicció de Déu i 
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Nadal. Déu es fa home. El Pare 
envia el Fill al món i el Verb es fa 
carn, petit infant nascut de dona. 
misteri insondable, nit incompa-
rable, esdeveniment adorable. 
aquest humil naixement, més que 
cap altra cosa, revela la immen-
sitat de l’amor que Déu dóna a la 
humanitat: l’amor que és Déu. Si 
la Santíssima trinitat s’’ha bolcat 
perquè el Verb es faci home, quina 
bogeria negar l’amor que Déu ens 
dóna a cadascun de nosaltres! Déu 
ha volgut quedar-se a viure entre 
nosaltres. Ha vingut perquè des de 
sempre ha sentit el desig i el projec-
te de vida en comú, però els seus -a 
l’Evangeli es diu precisament «els 
seus»- no l’han acollit (1). El nadó 
no troba lloc en la posada; de gran 
farà front a les adversitats abans de 
ser rebutjat i executat de la manera 
més abominable.

i no obstant això, res podia aturar 
l’amor, i el crucificat ha vençut l’odi 
i la mort: ha ressuscitat. Està amb 
nosaltres i hi seguirà fins al final dels 
temps si així ho volem, si, com ma-
ria, li fem un lloc i el deixem entrar a 
la nostra intimitat. Ell vol i pot viure 
entre nosaltres, enmig de nosaltres, 
com ens ensenya l’espiritualitat de 
chiara Lubich d’una manera origi-
nal, nova i incisiva.

«“Perquè on n’hi ha dos o tres 
de reunits en el meu nom, jo sóc 
allí enmig d’ells”(2). Enmig d‘ells, 
exactament com fa dos mil anys 
enmig de maria i de Josep. Però la 
seva presència, tot i sent real, és 
espiritual. Jesús no vol quedar-se 
només als tabernacles. El seu desig 
és viure entre els homes, compartir 
amb ells pensaments, projectes, 

NADAL A LA VIDA DE CADA DIA

preocupacions, alegries… també 
és per això que ha vingut a la te-
rra: per oferir-nos la possibilitat de 
tenir-lo entre nosaltres sempre, per 
propagar l’escalfor, l’esperança, la 
llum, la concòrdia que ens porta 
cada Nadal»(3).

Però són necessàries unes condi-
cions perquè el Déu fet home pugui 
estar realment present i actuar com 
a tal al si de totes les formes de vida 
social, privada o pública. aquestes 
condicions -ensenya chiara Lubich- 
es resumeixen en el fet d’unir-se 
realment en nom seu, unir-se en Ell 
i per Ell, restant en el seu amor, en 
l’amor al proïsme i en l’amor recí-
proc que ens sol·licita i demana, es 
podria dir que «implora».

coneixent les lleis que regeixen el 
món, pensar que algun dia podrem 
viure d’aquesta manera sembla 
una utopia. De fet, una actitud 
evangèlica com aquesta és una 
vertadera revolució que requereix 
una formidable conversió -aquesta 
és la paraula adequada- personal 
i col·lectiva. Fins que Déu no tro-
bi persones disposades a unir-se 
d’aquesta manera, en Ell i per Ell, 
en tots els nivells de la societat, 
no podrà començar a actuar entre 
nosaltres segons la seva voluntat. 
Llavors podrem comprendre què 
volen dir expressions com ara «civi-
lització de l’amor» o «cultura de la 
resurrecció».

Des d’aquesta perspectiva, Nadal 
ja no és només la festa d’un mo-
ment, el record d’un esdeveniment 
notable o la celebració religiosa 
d’un dels més grans misteris de la 
fe cristiana. Nadal es converteix en 
la irrupció de Déu fet home allà on 

ens trobem i quan Déu passa, no 
deixa segurament les coses com 
estaven abans. La seva presència 
ens transforma i renova les nostres 
vides segons la llei del cel que és la 
llei de l’amor inscrita en el cor de 
tota persona.

«Nadal no és per a mi només una 
commemoració, encara que estigui 
plena de significat. És un estímul a 
treballar, a fer novament possible 
la presència de crist, enmig de la 
societat en què visc, que es troba 
allà on dos o més es reuneixen en 
el seu nom: gairebé un Nadal espi-
ritual de cada dia, a les cases, a les 
fàbriques, a les escoles, als edificis 
públics... 

«un dia de Nadal així obre també 
el meu cor a tota la humanitat. La 
seva escalfor ultrapassa el món cris-
tià i sembla envair la terra sencera, 
prova que aquest infant ha vingut 
per a tothom(4). i aquest és el seu 
programa: “que tots siguin u”(5).

«i, a més a més, cada Nadal em 
pregunto: “quants Nadals més 
veuré jo en el que em resta de 
vida?”. aquesta pregunta sense 
resposta m’ajuda a viure cada any 
com si fos el darrer, en una espera 
més conscient del meu naixement, 
el “dies natalis”, és a dir, el dia que 
marcarà per a mi el començament 
de la vida sense capvespre.»(6)

mercè Salleras

(1) cfr Jn 1,11.
(2) mt 18, 20
(3) Lubich, chiara, Navidad: el sueño de un 

Niño, Editorial ciudad Nueva, madrid 
1987, p. 29: “como hace dos mil años”, 
Navidad 1975

(4) Obra citada, p. 25-26 “abrir el corazón a 
toda la humanidad” Navidad 1973.

(5) Jn 17,21.
(6) Obra citada, p. 26 “abrir el corazón a la 

humanidad” Navidad 1973

l’aUtoR D’aqUest aRticle És UN gRaN coNeixeDoR Del peNsa-
MeNt De chiaRa lUBich. aRa eNs pRoposa UNa FoRMa Nova 
De viURe el NaDal.
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RELIGIÓ, LLENGUA, 
CULTURA A 
CATALUNYA
exposició al palaU 
RoBeRt De BaRceloNa

Ha estat inaugurada el passat 
mes d’octubre l’exposició “religió, 
llengua, cultura a catalunya”, al Pa-
lau robert de Barcelona, per part del 
vicepresident del govern de la gene-
ralitat de catalunya, Sr. Josep-Lluís 
carod-rovira, amb l’assistència de 
l’arquebisbe de tarragona, mons. 
Jaume Pujol Balcells, president de la 
conferència Episcopal tarraconense, 
que representava els bisbes catalans. 
Hi han assistit també representants 
d’altres institucions religioses i un 
nombrós públic.

L’exposició, patrocinada per la 
Direcció general d’afers religiosos 

de la generalitat, el comissari de la 
qual és el Dr. Joan Bada Elias, té com 
a objectiu, “reconèixer l’aportació 
de les religions que, al llarg del 
temps, a partir de la romanització 
i fins al moment actual, han con-
tribuït a la construcció i, quan ha 
calgut, a la reconstrucció nacional 
de catalunya”.

L’exposició es presenta en cinc 
àmbits: el primer i el segon són 
d’introducció general i de presen-
tació del fet religiós a catalunya; en 
el tercer destaquen els llibres sim-
bòlics, els llibres rituals i teològics 
i diverses intervencions concretes 
en la defensa del català com a 
llengua religiosa; en el quart àmbit 
es mostren les interrelacions entre 
les confessions religioses i la seva 
presència en la religiositat popular 
i es fa referència també a la músi-
ca religiosa; en el cinquè àmbit es 

El Departament d’Educació de 
la generalitat de catalunya va 
anunciar el passat  5 d’octubre els 
guardonats amb els Premis catalu-
nya d’Educació 2009. Entre d’altres 
persones i institucions, han rebut 
el premi l’Escola de mestres Blan-
querna i el P. Francesc riu rovira de 
Villar, salesià.

L’Escola de mestres Blanquerna, 
integrada en la universitat ramon 
Llull, ha estat guardonada en la 
categoria d’institucions que han 
contribuït a construir una escola 
de qualitat al servei de la societat 
catalana i que s’han distingit per la 
defensa dels seus valors. coincidint 
amb el seixantè aniversari de la seva 

fundació, l’Escola de mestres Blan-
querna rep el premi sobretot per la 
seva implicació en la formació de 
mestres. De la primera Escola de 
magisteri de l’Església, fundada el 
1948, n’han sorgit entre d’altres, 
les actuals facultats de psicologia, 
ciències de l’educació i de l’esport 
de la universitat ramon Llull, de la 
qual la Fundació Blanquerna n’és 
una de les precursores. La formació 
dels mestres que han estudiat a 
Blanquerna té un gran prestigi i per 
això la institució rep un reconeixe-
ment al seu servei a la renovació 
pedagògica del país i a la catala-
nització de l’escola.

El P. Francesc riu rep el premi 

extraordinari que el jurat ha deci-
dit atorgar-li perquè ha destacat 
com a formador del professorat 
i del personal directiu de centres 
escolars. Sacerdot salesià, mestre 
i llicenciat en ciències químiques 
per la universitat de Barcelona, va 
participar en la fundació de l’Escola 
universitària Blanquerna de Bar-
celona, integrada posteriorment a 
la universitat ramon Llull. Va ser 
secretari general del Secretariat de 
l’Escola cristiana de catalunya des 
de l’any 1977 fins el 2005, convertit 
ja el Secretariat en Fundació que ell 
mateix va promoure, treballant per 
impulsar la renovació de les escoles 
cristianes de catalunya.

L’ESCOLA DE MESTRES BLANQUERNA 
I EL P. FRANCESC RIU, GUARDONATS AMB 
ELS PREMIS CATALUNYA D’EDUCACIÓ 2009

tanca l’exposició amb la presentació 
d’aspectes molt arrelats de la reli-
giositat popular, com són els exvots 
i els goigs.

La mostra romandrà oberta fins 
el dia 31 de gener de 2010. 
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LLIBRES

La fe cristiana en la societat actual
autor: Josep M. Rovira Belloso 
Data de publicació :03/09/2009
un assaig rigorós i assequible sobre el paper de la fe cristiana en la societat 
actual de la mà del reconegut teòleg Josep m. rovira Belloso.
text de contraportada: avui s’escriu molt sobre què és l’islam, què és el 
judaisme o què és el budisme. El propòsit d’aquest llibre és la fe cristiana: 
què és en el seu conjunt i en la seva significació en el moment actual.
amb aquest assaig, el reconegut teòleg Josep m. rovira Belloso aprofun-
deix en què és la fe des de sempre, què creu el cristià, però simultàniament 
situa aquesta experiència profunda de la fe en la societat actual. El rere-
fons cultural d’avui en dia -derivat dels grans mestres de la sospita, però 
passada, sens dubte, pel maig francès del 1968 i pels múltiples corrents 
de la postmodernitat- canvia completament els termes de la recepció de 
la paraula sobre crist. ara, creença i no creença es reparteixen el nostre 
panorama cultural. Per això cal renovar el debat sobre fe i raó, sobre 
l’ateisme i l’agnosticisme.

Educar la recerca de sentit 
autors: Ráfols‚ oriol (ed) 
editorial: edebé 
col·lecció: itineraris 
Sinopsi: amb aquesta proposta que presentem no volem animar a cons-
truir una formulació teòrica sobre la vida i el seu sentit, sinó que volem 
acompanyar un procés de recerca que parteixi de l’experiència personal 
i ajudi a definir unes opcions vitals...

Presència pública de l’Església. Ferment de fraternitat o 
camisa de força?
de Javier vitoria i José ignacio gonzález Faus.
Els autors defensen una presència pública de l’Església sense poder, dia-
logant, servicial, compromesa, exemplar i plural. La seva és la proposta 
d’una presència evangèlica i raonable que, sense perdre res de profetisme, 
hauria de saber encaixar millor en la nova realitat social espanyola.
Per tal de passar revista a la seva vida, günter grass s’enfronta als paranys 
de la memòria, una dama capriciosa que intenta embellir, dissimular, ama-
gar. L’esforç per arribar al nucli del record de moments dolorosos o decisius 
i per destriar-lo dels estrats afegits al llarg dels anys formen l’eix d’aquestes 
memòries.
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PEL·LÍCULES  
pRoJectaDes a la 
setMaNa Del 
ciNeMa espiRitUal

amaziNg gracE (2009)

michael apted

PaBLO DE tarSO. EL ÚLtimO ViaJE.
Dirigida por Pablo moreno i produï-
da per San Pablo multimedia

SacErDOtS EN EL ciNEma. 

SELEcciO D’imatgES

tHE ViSitOr (2008)
thomas mccarthy                               

SLumDOg miLLiONairE 

(2008) Dany Boyle
graN tOriNO (2009)                                                                              

clint Eastwood

http://www.setmanacinemaespiritual.org/
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graN tOriNO (2009)                                                                              

clint Eastwood
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Església
arquebisbat de Barcelona
conferència Episcopal tarraconense
conferència Episcopal Espanyola
Santa Seu

Bíblia
Bíblia catalana interconfessional
www.biblija.net

Notícies
revista Ecclesia digital
Flama, agència cristiana de notícies
zENit, agència de notícies

http://www.arqbcn.org/
http://www.tarraconense.cat/
http://www.conferenciaepiscopal.es/
http://www.vatican.va/
http://www.abcat.org/bci/index.html
http://www.biblija.net/biblija.cgi
http://www.biblija.net/biblija.cgi
http://www.flama.info/
http://www.zenit.org/

