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El Nadal de Sant Josep
El Papa Francesc ha dedicat diverses catequesis a 
Sant Josep i us n oferim, com si fos la nostra 
felicitació de Nadal, uns fragments d una d elles en 
els que el successor de Pere ens parla de les 
circumstàncies que envoltaren el naixement de 
Jesús i ens parla especialment de les actituds del 
cor de pare de sant Josep. Ell va amanyagar el seu 
cor preparant-se per viure el seu particular Nadal. 
Tant de bo que el segu
patriarca ens ajudi en aquesta recta final de 
l advent a preparar-nos per a la vinguda del Senyor.  
 

 de Mateu sobre Josep? 
Defineix a Josep com un home «just» i ens diu: 
«
manera: Maria, la seva mare, estava 
compromesa en matrimoni amb Josep i, abans 
de viure junts, ella es trobà que havia concebut 
un fill per 
espòs, que era un home just i no volia difamar-la 
públicament, resolgué de desfer en secret 

» Perquè els promesos, quan 
la promesa no era fidel o es quedava 
embarassada, havien de denunciar-la! I les 
dones en aquella època eren lapidades. Però 
Josep era just. Diu: No, això no ho faré. Em 
quedaré callat. 

té en ella li suggereixen una manera per a salvar 
llei 

decideix repudiar-la en secret, sense fer soroll, 
sense sotmetre-la a la humiliació pública. Escull 
el camí de la discreció, sense judici ni venjança. 
Quanta santedat hi ha en Josep! Nosaltres, que 
només cal que tinguem una notícia una mica 
escandalosa sobre algú i ens falta temps per a 
fer safareig! Josep, però, resta callat. 

«Intervé en el discerniment de Josep la veu de 

significat més gran de la seva mateixa justícia. I 

nosaltres, conrear una vida justa i, al mateix 
temps, sentir-
de Déu! Per a poder ampliar els nostres 
horitzons i considerar les circumstàncies de la 

i. 

Voldria que ens aturéssim a reflexionar sobre un 

que molt sovint descuidem. Maria i Josep són 
dos nuvis que probablement han estat planejant 
en somnis i expectatives la seva vida i el seu 
futur. Déu sembla entrar com un imprevist en la 
seva història i, encara que amb un esforç inicial, 
ambdós obren de bat a bat el cor a la realitat 

 

S
imaginat. 

vida es correspongui amb la nostra imaginació; 
significa més aviat elegir amb plena llibertat 

ofereix. És per això que Josep ens dóna una lliçó 
important, elegeix Maria «amb els ulls oberts.» 
Josep, en una situació de risc, ens dóna aquesta 
lliçó: agafa la vida com ve. Déu ha intervingut 

. 

Sant Josep, tu que has estimat Maria amb 
llibertat, i has elegit renunciar al teu imaginari 

nosaltres a deixar-nos sorprendre per Déu i a 
acollir la vida no com un imprevist del qual ens 
hàgim de defensar, sinó com un misteri que 

conservant sempre la consciència que només la 
misericòrdia i el 
Amén. 

Papa Francesc 
Catequesi del dia 1 de desembre de 2021 
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Celebracions de Nadal 2022 
 

Nit de Nadal 

Dissabte, 24 de desembre 

A la Basílica  

19:00  Missa del pollet (català i castellà). Entra-
da lliure, per la façana del Naixement, a partir de 
les 18:00, fins a completar aforament.  

A la Cripta 

23:00  Cant de la Sibil·la, del compositor Sergi 
Planas. Entrada 
partir de les 22:30, fins a completar aforament. 

24:00  Missa del Gall, en català i altres llen-
gües. 

 

Nadal del Senyor 

Diumenge, 25 de desembre 

A la Basílica 

9:00  Missa internacional. Entrada lliure per la 
façana del Naixement, a partir de les 8:00, fins a 
completar aforament.  

A la Cripta  
10:30  català i altres llengües 
11:45  castellà  
13:00  català  
18:30  català 
20:00  castellà 
 

Sant Esteve 

Dilluns, 26 de desembre 

A la Cripta 
  9:00   castellà  
12:00  català  
20:00  català 
 

La Sagrada Família  
 
Divendres, 30 de desembre 
 
A la Cripta 
  9:00  castellà 
12:00  català 
20:00  català  
 

Santa Maria, Mare de Déu  

Dissabte, 31 de desembre (vigília) 

A la Cripta  

20:00  català  

 

Diumenge, 1 de gener 
A la Cripta 
 9:00  Missa internacional.  
10:30  català 
11:45   castellà  
13:00  català  
18:30  català 
20:00  castellà  

 

Epifania del Senyor 

Divendres, 6 de gener  
A la Cripta 
 9:00  Missa internacional 
10:30  català 
11:45   castellà  
13:00  català  
18:30  català 
20:00  castellà  

 

Les figures del pessebre 

hi haurà un pessebre amb les figures incloses a 
la cançó «Les figures del pessebre». Música de 
Joan Llongueras. 

Podrà visitar-se del 6 de desembre de 2022 al 8 
de gener de 2023. De 17:00 a 20:00 h. Accés 
lliure. 
 

 

Celebració comunitària 
de la penitència 

Dimarts, 20 de desembre, 7 de la tarda 

Per preparar el nostre interior per a la celebració 
del Nadal, tindrem aquesta celebració comuni-
tària de la penitència amb absolució individual. 

 

 


