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Pobresa del Nadal, riquesa de l’home 

Aquestes setmanes passades hem sentit que pot haver dificultats amb 
l’abastiment de matèries primes degut a l’alentiment dels transports generat per 
la crisi Covid. Sembla però que finalment la situació no serà tan greu com es 
pensava. En qualsevol cas és una qüestió que ens obliga a reflexionar sobre 
què és veritablement necessari per viure i què ens diu el Nadal al respecte.  
El clima i l’explotació dels recursos naturals són certament un tema que ens 
interessa i que té les seves repercussions. També és veritat que no tothom està 
d’acord amb la gravetat de l’impacte que l’activitat humana té sobre el planeta. 
Cal recordar que l’home ha estat posat per Déu com a custodi i administrador 
del creat; de manera que tenim la responsabilitat de fer un ús adequat de l’obra 
de Déu. Un dels motius principals per aquesta cura fa referencia a la nostra 
mateixa relació amb Déu. Un dels camins per arribar a Déu és partir de la 
contemplació de la creació. Hi haurà altres raons per custodiar el creat, per 
suposat, però la raó teològica més important és que es tracta del camí per 
arribar al Creador a partir d’allò creat.  
El naixement de Crist es dona en unes circumstàncies concretes d’espai i 
temps. Els Evangelis ens el narren com un esdeveniment que té lloc en un 
context de pobresa material i de pocs recursos. Però ens equivocaríem si 
penséssim que és la pobresa per ella mateixa el veritable nucli del Nadal. De 
fet, els mags d’orient eren persones amb molts recursos materials per poder 
dur a terme un viatge com el que van fer. Per tant, la pobresa ha d’estar en 
funció d’una altra cosa més important. El Senyor neix pobre perquè està ple del 
Pare. Crist està curull de la presència del Pare i per això no necessita res més. 
La pobresa no és un fi en ella mateixa, sinó la condició de possibilitat d’omplir-
se del Crist. 
Per altra banda, Sant Pau ens recorda que hem rebut tota mena de riqueses 
en Crist i que no ens manca cap mena de do (Cf. 1Co 1, 4-7). És a dir, que la 
riquesa més gran i necessària, no és aquella que ens procurem nosaltres 
mateixos, sinó aquella que rebem com a do, com a gràcia. Com dirà Simone 
Weil, els dons més preuats no són els aconseguits, sinó els rebuts.  
És en aquest sentit que aquest Nadal podem aprofitar aquesta invitació a 
l’austeritat que se’ns imposa a causa de la crisi Covid. Ens ajuda a adonar-nos 
que la distància respecte a les coses d’aquest món és l’ocasió per deixar entrar 
a les nostres vides l’Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres, el Fill de Déu fet home.  

Mn. Miguel Ramón Fuentes, canonge 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dia 1, dissabte 
Solemnitat de la Mare de Dèu 

 
Jornada Mundial de la Pau. 

10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual.   

 
 

 

  Dia 2 
        Diumenge II després de Nadal 

 
10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual. 

(Proper dijous, col·lecta del Catequista Nadiu) 
 

 
Dia 6, dijous 

    Epifania del Senyor 
 

Dia del catequista nadiu.  
Oració i Col·lecta.  

10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual. 
 
 

Dia 7, divendres 
Sant Ramon de Penyafort 

 

9.00h, Missa a la Capella del Santíssim.  
Després, visita a l’altar de sant Ramon de Penyafort. 

Promou  l’associació d’Amics i Devots del Sant. 
18.45h, Cant de Vespres i a les 19.15h,, Missa Conventual. 

Després visita a l’altar del sant. 
 

                                     Dia 9, diumenge 
    Baptisme del Senyor 

 
10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual. 

(Proper diumenge, col·lecta Jornada de la Infància Missionera) 
 
 
 

 
 Dia 13, dijous  

  . 
A les 18.00h Hora santa, a la capella del Santíssim. 

Pregària per les vocacions i per la v ida.  



 

 

 

 

 

 
Dia 16  

Diumenge II de durant l’any 
 

Jornada Mundial de la Infància Missionera.  
Oració i  Col·lecta  

 10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual 
Després de la missa, visita a l’altar de sant Antoni Abat. 
12.00h, Missa amb la participació del poble de Zarra,  

en honor al seu Patró, el Nen Jesús de Praga. 

 

Dia 19 dimecres 
.                             XXXII Cicle de Concerts d’orgue  

 
 
 

Organitza l’Excm. Capítol de la Catedral.  
 A les 20.00h Concert d’orgue  

                          Organista: Pau Riuró. 
 

Del 18 al 25  
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians    

 
 

Dia 18, a les 19.00h, acte Ecumènic. Inici de la setmana  
de pregària per la Unitat dels Cristians.  

Presideix l’Excm. I Rvdm. Mons. Javier Vilanova, Bisbe auxiliar. 
Dies 19, 20,21,24 i 25, a les 18.00h,. Exposició del Santíssim, pregaria i 

adoració.  
A les 18.25h, Vespres , 18.40h, Rosari i  a les 19.15h Eucaristia. 

 

Dia 23,  

Diumenge III de durant l’any 
 

Diumenge de la Paraula de Déu 
10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual 

 
 

Dia 30,  

Diumenge IV de durant l’any 
 

10.00h, Cant de Laudes  i a les  10.30h, Missa Conventual 
 

  



 

 
 

Dia   7 - Sant Ramon de Penyafort         Nau dreta 
Dia 17 - Sant Antoni Abat       Girola 
Dia 20 - Sant Sebastià       Girola  
Dia 25 - Sant Pau Apòstol     Nau dreta 
Dia 29 - Sant Pere Nolasc     Girola 

 
  
             Sant Sebastià, del retaule de la Catedral 

 
Litúrgia de les Hores  

Dies feiners a la Capella del Santíssim - Sant Crist de Lepant 
8.45h, pregària de Laudes; 18.45h,pregària de Vespres. 

Diumenges i festius, al Cor de la Catedral: 10.00h, cant de Laudes. 
 

. 
Iniciació cristiana  d’adults 

Catequesi per adults que prepara a la celebració dels sagraments de 
la Confirmació i Primera Eucaristia 

Dissabtes, de 18 a 20 h. Celebració de l’Eucaristia i Catequesi 
   

   
   Resa amb nosaltres l'Ofici Diví                                 BIZUM   
     (Laudes & Vespres) 

     Descarregueu al telèfon mòbil 
      l'aplicació gratuïta CPL 
         (Litúrgia de les Hores) 

                           
       Poden fer les seves donacions a la  

                         Catedral de Barcelona amb Bizum 
                         CODI 02375 

                           
 
     

 
Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona 

Sagristia 933 151 554 - Vicaria 933 151 005 - Domeria 933 428 260 
Secretaria 933 428 261 - Arxiu 933 100 669.  

www.catedralbcn.org 
 

http://www.catedralbcn.org/

