
 

MES DE DESEMBRE 

MISSES DE NADAL 
Dimarts 24 a les 18h (santa Maria). 

Dimarts 24 a les 22h (sant Antoni). 

Dimecres 25 a les 11h (santa Maria). 
Dimecres 25 a les 12'30h (sant Antoni). 

Dijous 26 a les 11h (santa Maria). 

 
++++ 

PAPA FRANCESC, carta sobre el pessebre 

4. M'agradaria ara repassar els diversos 
signes del pessebre per a comprendre el significat que comporten. En 
primer lloc, representem el context del cel estrellat en la foscor i el 
silenci de la nit. Ho fem així, no sols per fidelitat als relats evangèlics, 
sinó també pel significat que té. Pensem en quantes vegades la nit 
embolcalla les nostres vides. Doncs bé, fins i tot en aquests instants, 
Déu no ens deixa sols, sinó que es fa present per a respondre a les 
preguntes decisives sobre el sentit de la nostra existència: qui soc jo? 
D'on vinc? Per què vaig néixer en aquest moment? Per què estimo? 
Per què sofreixo? Per què moriré? Per a respondre aquestes 
preguntes, Déu es va fer home. La seva proximitat porta llum on hi ha 
foscor i il·lumina els qui viuen a la fosca, a les ombres de la mort 
(cf. Lc 1,79). 
Mereixen també algun esment els paisatges que formen part del 
pessebre i que sovint representen les ruïnes de cases i palaus antics, 
que en alguns casos substitueixen la cova de Betlem i es converteixen 
en l'estada de la Sagrada Família. Aquestes ruïnes semblen estar 
inspirades en la Llegenda Àuria del dominic Jacopo da Varazze (segle 
XIII), on es narra una creença pagana segons la qual el temple de la 
Pau a Roma s'esfondraria quan una Verge donés a llum un fill. 
Aquestes ruïnes són sobretot el signe visible de la humanitat caiguda, 
de tot el que està en ruïnes, que està corromput i deprimit. Aquest 
escenari diu que Jesús és la novetat enmig d'un món vell, i que ha 
vingut a sanar i reconstruir, a retornar a la nostra vida i al món la seva 
esplendor original. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ELL VE» 

Estem a pocs dies de la festa del naixement de Jesús. Tots els 
preparatius ens semblen pocs, però també és cert que hem 
volgut posar-hi l'ànima en cadascun d'ells. L'alegria del 
naixement de Jesús, el Fill de Déu, és ben fonda. Ens remet a un 
nou naixement per a nosaltres, el de la vida eterna. L'infant de 
Betlem és l'Enviat pel Pare, l'Esperat pel poble. Emmanuel és el 
seu nom, «Déu-és-amb-nosaltres». Ell ens dona certesa que Déu 
s'apropa a nosaltres. Rasi curt: Ell ve. 
Déu ha vingut a la nostra història fent-se pobre entre els més 
pobres, esdevenint petit, indefens, tremolós, necessitat de la 
cura d'una família. Déu  també, en el seu Fill vindrà a la fi dels 
temps, per fer justícia, per resoldre tots els nostres embolics, per 
posar pau, per fer conjugar la darrera de totes les paraules, 
aquella que dona força i sentit a les nostres vides: estimar. I Déu 
segueix venint al darrere de cada esdeveniment, de cada 
situació, de cada persona. Aquesta tercera vinguda és per la que 
tan ens hem estat preparant durant aquest advent. És la vinguda 
de Déu a la nostra vida quotidiana. Hem de fer un petit 
advertiment: potser al final del camí hem arribat esgotats, 
sabedors que no sempre hem estat prou fins, prou atents, prou 
disposats a caminar al costat dels germans. Ens cal, a tots, seguir 
creixent en humilitat sempre. De tan en tan ens neix el 
pensament que sols ho podem tot, que sols ho sabem tot, que 
sols ho controlem tot. No és així. Encara som a temps per 
descobrir aquesta lògica que neix de Déu mateix i és la seva 
voluntat, el seu misteri, la seva opció de venir a les nostres vides 
bondadosament, sàviament. 
Maria i Josep han sabut construir-se com a persones i com a 
família posant Déu al seu centre. No ha estat fàcil. Tot i tothom 
necessita el seu propi procés, el seu temps. Josep per decidir-se. 
Maria per agrair. Obrim el cor, Jesús neix i naixerà, obrim-li el 
cor perquè Ell ve. 

      Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 21: Pau Cardona i Rosa 
Jansana. Josep Mª Cardona 
(monjo). Carme Bacarises Jorba /  
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Diumenge 22: Joan Renau (3r aniv.). 
Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 
Ros i Dolors Roca i família. Joan 
Ribas. Josep Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: ESTRELLA. 

Les estrelles sempre han cridat l'atenció de la humanitat. Semblen les 
realitats més properes a Déu. Ens parlem del poder del Creador, de la 
bellesa del cel…Déu mateix les va mostrar a Abraham com a símbol 
de la promesa de la seva futura descendència (Gn 15,5). El savi de 
Balaan, que hem llegit durant el temps de l'advent, profetitza sobre 
el Messies que ha de venir (Nm 24,17) fent referència a les estrelles. I 
l'arribada dels savis d'Orient és gràcies a una estrella (Mt 2,2).  
Les estrelles són un símbol de l'harmonia còsmica creada per Déu, 
però també està relacionada amb Maria, que està coronada per 
dotze estrelles (Ap 12,1). Maria segons el papa Benet XVI i el papa 
Francesc és considerada com l'estrella de la nova evangelització, la 
que brilla intensament davant nostre i ens uneix entorn del seu Fill, 
llum del món. Sant Pau, sap que no totes les estrelles brillen de la 
mateixa manera (1Co 15,41). Curiosament, Maria és representada 
sovint en els sarcòfags cristians antics per una estrella de sis raigs, 
com dos triangles que s'interseccionen, com si existís un lligam estret 
en Maria, entre el cel i la terra. (L'estrella del Nadal de Jesús en té 
vuit de rajos, i és que el nombre del quatre ja fa referència a la creu). 
Vull ser estrella que il·lumini la llum del Crist? 
 
 

 

 

 

 
 
 


