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Aviat, el 8 de desembre, farà un any que fou 
beneïda la torre que Antoni Gaudí va dedicar a la 
Mare de Déu. Aleshores, recordant les paraules 
de sant Bernat, 
Maria». Avui, en el nostre camí del temps 

 Santa Maria hi és molt 
present i ens és model, nosaltres podem 

invocat Maria!» Durant aquest any la presència 
maternal de la benaurada sempre Verge Maria 
ens ha acompanyat il·luminant el nostre cor, tal 

ià resplendeix en la nit 
barcelonina, i Ella ha 
tingut cura amorosa de 
tots nosaltres, la família 
de la Sagrada Família.  

Ara, esperant la vinguda 
de Jesús, guaitem de 

tot demanat de viure 
les mateixes actituds 

que la Mare de Déu 
visqué en el seu 
embaràs, desitjant el 

Jesús. Tots els pares 
sabeu de què us parlo, 
però sou especialment 
les mares, les que heu 
viscut des de les entranyes, mai més ben dit, 

en el 
vostre si. En aquest camí ens hi acompanyen els 
tetramorfs, recentment col·locats, dels 
evangelistes Lluc (el bou) i Marc (el lleó). Lluc és 

, en els 
anomenats evangelis de la infància, el que 
visqué Maria en el seu advent particular ple 
d esperança, incerteses i alegries. 

També des del més profund del seu ventre, una 
dona, en conèixer Jesús, va exclamar: «Sortoses 
les entranyes que et van dur i els pits que vas 
mamar!» (Lluc 11,27). Un clam que ret 
homenatge a Santa Maria i que ens evoca les 

: «Sortosa tu que has cregut» 

(Lluc 1,45). Certament, si les entranyes i els pits 
de la Mare de Déu són sortosos és, precisament, 
per la seva actitud de fe, sempre confiada, en la 
Paraula  

Ens convé doncs, en aquest advent, obrir més 
encara el nostre cor al silenci contemplatiu de 
les Escriptures per tal que, de nosaltres també, 
es pugui exclamar: Sortós tu que has cregut. 
Santa Maria és el model de creient per 
excel·lència que es postra davant el que Déu 

, com quedà bellíssimament 
plasmat per Joan Flotats sota les ordres de 

Gaudí en la volta de la 
Cripta. Invocar Maria, 
com hem fet cada nit 

és 
demanar també que 
ella amari el nostre cor 
de fe, fent-nos dúctils 
al que Déu espera de 
nosaltres, com el fang 
que el ceramista va 
modelant.  

Mare de Déu és 
sortosa és aquell de 

també des del més 
profund del seu si, va 
exclamar: «Serà llum 

poble» (Lluc 2,32). Jesús ve a salvar-nos i 
alliberar-
profecia: «El poble que vivia a les fosques ha vist 
una gran llum» (Isaïes 
que corona la torre de Santa Maria també ens 

, ja que la Mare de Déu 
fou la primera en viure la «llum del Crist». 
Confiadament li demanem: Santa Maria, Mare de 

advent 
nosaltres també siguem «sortosos» perquè 
acollim dins del cor la Paraula de Déu i 
responem afirmativament a la voluntat del Pare. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Inauguració pessebre 
visual i musical 

El dimarts, 6 de desembre a les 6 de la tarda, 
s inaugurarà el pessebre que enguany hi haurà a 
l entrada de l accés a la cripta. 

Es tracta d un pessebre creat per l Associació de 
pessebristes de Barcelona amb les figures que 
apareixen en la cançó «Les figures del pesse-
bre», d en Joan Llongueras. S hi podrà sentir la 
cançó interpretada pel Cor Swingfònic de Bar-
celona i s il·luminarà cada figura quan sigui es-
mentada. El pessebre es podrà visitar cada dia 
del 6 de desembre de 2022 al 8 de gener de 
2023, de 5 de la tarda a 8 del vespre. 

Ballada de sardanes 
Amb motiu del primer aniversari de la benedic-
ció i inauguració de la torre de la Mare de Déu, 
el proper dijous, dia 8 de desembre, i festa de la 
Immaculada Concepció, hi haurà una ballada 
de sardanes al carrer de la Marina, just davant 
de la façana del Naixement, a les 12:30 h, a càr-
rec de la Cobla Rambla. 

Benedicció fira Nadal 
El dia 8 de desembre a les 12 h, es beneirà la 
fira de Nadal de la plaça de la Sagrada Família. 
Després de la benedicció, hi haurà una cantada 
de nadales per part de l Escolania de la Sagrada 
Família. 

L acte tindrà lloc al centre de la plaça. 
 


