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PREPARANT UN NADAL AMB JESÚS!
La qüestió més imporAra s’adona que té moltes coses,
tant aquest diumenge
però que ha perdut el més important:
és la pregunta de com
el nen, el seu fill.
preparem les festes de
(Nota: al nen no li va passar res, ja que
Nadal, que celebrarem
una bona hostessa el va recollir i el va
a partir del dissabte
portar a una casa d’acollida d’infants
vinent. Us explico una
regentada per monges).
versió d’un conte que fa temps vaig
Fins aquí el conte. Però no us sembla
llegir, perquè ens faci estar a l’aguait.
que és el que ens pot passar tot penUns gran magatzems, per impulsar el
sant en les festes de Nadal i la seva
consum i assegurar les vendes, varen
preparació?
organitzar la tarda de la vigília de NaAnem atabalats per comprar coses
dal un sorteig sorpresa. Totes les maamb la bona intenció de fer felices
res que s’hi presentessin amb fills de
les persones que estimem i viure així
menys d’un any entrarien en un sorunes bones festes, però entre tants
teig. L’afortunada podria agafar tot el
preparatius ens podem deixar el nen.
que desitgés sense pagar. La sort va
Concretament, siguem del tot consciser per a la Filo, que hi participà porents que celebrem el naixement d’un
tant el seu nadó de pocs mesos. Ennen, que és Jesús, el Fill de Déu, i que
tusiasmada per la seva sort, va deixar
és aquest el motiu principal de les fesaparcat el seu fill dormint en el cotxet
tes.
i començà a omplir carros. Pensava La Nativitat. Del Llibre de les Hores de mitjan Sense el nen, sense Jesús, què celesegle XV que es conserva al Museu Fitzwillien tothom: marit, pares, avis, oncles, am de Cambridge (Anglaterra).
brarem? Per què ens felicitarem?
germans, amigues molt amigues... I
No oblidem preparar-nos per viure un
va carregar de regals el portaequipatges del seu cotxe.
Nadal amb Jesús, i si no és així preguntem-nos quin sentit
Arribà l’hora de tancar els grans magatzems per als dies
té tot el que ens disposem a celebrar.
de festa. Ella agafà el seu cotxe i tota contenta marxà
És bo pensar en els signes materials que ens recordin el
cap a casa pensant
veritable Nadal. Però també cal preparar «la nostra cova»
que aquest any sí
mentre detectem els obstacles que posem perquè Jesús
que viurien de verivisqui entre nosaltres. Potser haurem de demanar perdó
«És bo pensar en els tat les festes.
anant a confessar-nos. Sobretot, cal participar en la Missa
signes materials que En arribar a casa del gall o de Nadal per acollir-lo novament. Que l’àpat fraens recordin el comença a descar- tern i els senzills regals siguin expressió d’amor, d’ajuda
veritable Nadal» regar els paquets i mútua. Sense oblidar tots aquells que estan aclaparats
finalment es dispoper la manca de treball, d’habitatge, de recursos per a una
sa a descarregar el
vida digna, colpejats per la crisi. En el nostre pessebre,
cotxet amb el nen,
en el del cor, no oblidem posar-hi els ancians, els malalts
que per cert encara deu dormir perquè no ha fet cap plor.
i, alhora, tots aquells que fan festa però no han escoltat
Aleshores s’adona que el cotxet no hi és, i que s’ha deila Bona Nova del naixement del Salvador o la consideren
xat el nen als grans magatzems. Torna a agafar el cotxe
una quimera.
i a tota velocitat es dirigeix cap allà, però quan hi arriba
Que tots preparem un joiós Nadal amb Jesús!
tot és tancat, i uns cartells avisen que no tornaran a obrir
fins passat festes.

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE QUART D’ADVENT

Feliç tu que has cregut!

Primera Lectura
Lectura de la profecia de Miquees, 5, 1-4a
Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà: de tu en sortirà el qui ha de regir Israel». Els seus orígens són
llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare
haurà tingut un fill; aleshores la resta dels germans tornarà cap al poble
d’Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la
glòria del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d’un cap a
l’altre de la terra. Ell serà la pau.

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristines hebreus. 10, 5-10
Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: «No voleu oblacions ni sacrificis, però m’heu format un cos; no exigiu l’holocaust ni l’expiació. Per això
us dic: Com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat». Primer ha dit: «Les oblacions i els sacrificis, l’holocaust i l’expiació, no
els voleu ni els exigiu», encara que totes aquestes ofrenes són precisament
les que la llei prescrivia. Després afegeix: «Vinc a fer la vostra voluntat».
Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu
després. A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una
vegada per sempre per complir aquesta «voluntat» de Déu

El salm d’aquest diumenge tot ell traspua
un esperit de pobresa i d’espera de l’acció
salvadora de Déu: «Déu de l’univers, gireu
des del cel els vostres ulls, veniu i visiteu
aquesta vinya». Aquest clima d’espera, de
fe confiada en el Déu de les promeses i
de lliurament generós, el veiem en els protagonistes de l’escena evangèlica d’avui:
Maria, Elisabet, Joan Baptista.
Maria, com a deixeble avançada del Crist,
ha donat el seu «sí» a l’anunci de l’àngel, i
el viatge des de Natzaret fins a la Muntanya
de Judà posa de manifest la seva decisió
de fe i la seva caritat. Només d’entrar a la
casa, Joan Baptista, des del si de la mare,
dona testimoni profètic de la proximitat de
la salvació i Elisabet exclama: «Feliç tu que
has cregut!». Tota aquesta escena d’una
senzilla trobada familiar, per l’acció de l’Esperit esdevé signe del pas de l’Antiga a la
Nova Aliança: la mare del darrer profeta rep
la mare del Messies.
Acollirem, nosaltres, la veu de l’Esperit
en aquest Nadal per obrir els ulls a la fe i
descobrir, en les realitats senzilles i pobres
del Nadal de Betlem, l’acció poderosa del
Déu que ens estima? Aprendrem de Maria a viure el «sí» de la nostra fe amb un
lligam inseparable amb la caritat? Aprendrem d’Elisabet i Joan Baptista a fer de la
nostra vida cristiana un Advent constant,
en l’expectació de l’acció de Déu i de la
seva presència prop nostre?
Joan Naspleda

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 1, 39-45
Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província
de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va
sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet,
plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit
la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes.
Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà».

SALM Za, 79, 2ac.3b.15-15.18-19
R. Déu de l’univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra
mirada,
i serem salvats.
Pastor d’Israel, escolteu-nos.
Vós que teniu querubins per carrossa,
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.
Déu de l’univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta.
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Que la vostra mà reposi
sobre l’home que serà el vostra braç dret,
el fill de l’home a qui vós doneu la força.
No ens apartarem mai més de vós;
guardeu-nos la vida
perquè invoquem el vostre nom.

L’esperança i el Sínode, temes centrals del
recés d’Advent per a preveres i diaques
El dimarts 23 de novembre, la
casa d’espiritualitat Santa Elena
de Solius va acollir el recés d’Advent per a preveres i diaques del
Bisbat de Girona. Després de la
pregària inicial i les paraules de
salutació del bisbe Francesc, el
Dr. Joaquim Malé, biblista i professor de l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Girona, va iniciar la meditació de la primera part del
recés, que portava per títol «L’esperança: un itinerari bíblic».
«Vaig centrar la meva intervenció en el concepte teològic de l’esperança,
fent un itinerari a través dels textos bíblics, des de l’Antic Testament fins al
misteri pasqual del Nou Testament», explica Malé, qui afegeix que «a partir
d’aquest concepte, que és transversal al llarg de l’Escriptura, vam observar
com es va desenvolupant aquesta idea que a propòsit de Déu va canviant,
i com el poble d’Israel primer, i l’Església dels primers cristians després, va
entenent i va comprenent el missatge profund que hi ha darrere de la realitat humana». «El concepte d’esperança és idoni per veure com es traça
això», assenyala.
La segona part del recés va anar a càrrec de Mn. Joan M. Amich, coordinador de la fase diocesana del Sínode 2021-2023, que va presentar l’estat actual dels treballs que s’estan duent a terme en els diferents grups en l’àmbit del bisbat. Va cloure el recés un apartat d’informacions diocesanes per
part del bisbe Francesc, i la celebració de la Paraula.

Tota la nostra vida és Advent
Tota la nostra vida és Advent,
Déu està venint.
Ell ve en la seva Paraula,
en el seu Esperit que ens dona la fe,
en els sagraments de l’Església,
en les lluites i alegries de la vida,
en cadascun dels nostres germans i germanes,
sobretot en els més pobres i soferts.
Cal saber esperar Déu.
Cal saber buscar Déu.
Cal saber descobrir Déu.
I mira que hi ha molts que es cansen d’esperar,
perquè els costa afrontar la vida
perquè els poderosos continuen aixafant els febles.
Ens costa cercar Déu en el dia a dia,
en el treball, a casa, en el carrer,
en la lluita pels drets de tots,
en la pregària, en la festa alegre dels germans units,
i fins i tot més enllà de la mort.
El blat de moro i l’arròs estan naixent, bells.
Ha arribat l’Advent.
Després arribarà Nadal.
Déu arriba sempre.
Obrim els ulls de la fe,
obrim els braços de l’esperança,
obrim el cor de l’amor.
Pere Casaldàliga



MIRADOR
La col·lació de
la Nit de Nadal
Fa molts d’anys, fins que no començava
la Missa del Gall, el 24 de desembre era
dia de dejuni i d’abstinència de carn per
als creients. Aquesta disposició va durar
fins l’any 1983. Els que compraven la
Butlla de la Santa Creuada (vigent fins
el 1966) podien traslladar la penitència al
dissabte següent. Els que esperaven la
Missa del Gall feien un àpat lleuger, conegut també com a «col·lació». A la Garrotxa, especialment pels entorns de les
valls d’Olot, era típic menjar farinetes de
fajol, les quals, un cop cuites, quedaven
compactes i es tallaven en llesques i
després es fregien a trossos. Finalment
s’endolcien amb mel i sucre.
Altres col·lacions per al sopar de Nadal
eren les sopes d’all. Els qui estaven delicats hi afegien un ou. I a pagès es feien
torrades untades amb allioli i remullades
amb vi calent, fent certa aquella dita
d’«alls i vi fan tenir».
Entre altres preparacions, hem d’esmentar la xupina (pa sucat amb vi i sucre), la coca ensucrada, ametlles torrades acompanyades d’un bon vi o l’allioli
de codony untat amb pa (a la foto), que
era una llaminadura típica d’aquesta nit.
Cal no oblidar la suca-mulla, que es duia
a terme un cop s’havia tornat de la Missa del Gall si en aquesta no s’havia fet
cap mena de ressopó. La família es reunia a l’entorn de la llar de foc, on s’escalfava una cassola de vi blanc. Es feien
torrades i se sucaven a la cassola.
Amb tot, aquesta norma del dejuni i abstinència de carn devia ser força arbitrària. Ens ho delata aquest fragment d’una
poesia antiga del segle XV.
«En esta nit de Nadal
ab gros capó
(alegra en só),
beguéran del vi del barral
e del flaschó
Alegre en só».
O ja més recentment aquesta estrofa
del poeta Àngel Guimerà (1845-1924)
«Guarniu la taula ben llarga,
que hi càpiguen grans i xics,
que ha nascut el Fill de l’Home,
i és nit de goig esta nit»
(De la poesia «Nit de Nadal»)
Àngel Rodríguez Vilagran

AGENDA
DIUMENGE, 19 DE DESEMBRE
Mig segle de la parròquia de Sant
Salvador d’Horta de Girona. A les 12
del migdia en el 50è aniversari de la seva
constitució. Presidirà el bisbe Francesc.

DILLUNS, 20 DE DESEMBRE
Recés de l’Apostolat de l’Oració. A
les 6 de la tarda al temple del Sagrat
Cor de Girona.
Missa i celebració de la Penitència. A dos quarts de 7 de la tarda a la
Basílica de Sant Feliu de Girona. Presidirà el bisbe Francesc.
Concert d’orgue i coral a capella a
la Catedral de Girona. A càrrec de
l’Escola Municipal de Música. A dos
quarts de 7 de la tarda.

DIVENDRES, 24 DE DESEMBRE
Vetlla de Nadal a la Catedral de Gi-

SANTORAL I LECTURES
rona. Horari pendent de confirmar.
Presidirà el bisbe Francesc.

DISSABTE, 25 DE DESEBRE
Nadal a la Catedral de Girona. A un
quart d’11 del matí, Litúrgia de les Hores a la capella conventual. A les 11
del matí, Solemne Missa Major Conventual. Inclourà la Benedicció Apostòlica. Presidirà el bisbe Francesc.

DIUMENGE, 26 DE DESEMBRE
Missa de la festivitat de Sant Esteve. A les 12 del migdia a l’església de
Sant Esteve d’Olot. Presidirà el bisbe
Francesc.
Concert d’orgue a Santa Coloma
de Farners. A les 6 de la tarda a l’església parroquial. A càrrec de Pierre
Vidal, organista de la catedral de Perpinyà, amb motiu del 25è aniversari
de la mort del cardenal Jubany.

Diumenge quart d’Advent, 19 de
desembre de 2021. Sta. Eva, esposa
d’Adam. Personatge de l’Antic Testament. Sta. Susanna (s. III aC), heroïna
bíblica. Lectures: Mi 5, 2-5a / Sl 79 /
He 10, 5-10 / Lc 1, 39-45.
Dilluns, 20. St. Domènec de Silos (+
1073), abat. St. Macari, màrtir. Sta.
Òria (+1070), religiosa mística. Lectures: Is 7, 10-14 / Sl 23 / Lc 1, 26-38.
Dimarts, 21. St. Pere Canisi (+ 1597),
prevere jesuïta i Doctor de l’Església.
Lectures: Ct 2, 8-14 (o bé: So 3, 1418a) / Sl 32 / Lc 1, 39-45.
Dimecres, 22. St. Demetri (+ 304),
governador de Tessalònica. Sta. Francesca Xaviera Cabrini (+ 1917), patrona dels immigrants. Lectures: 1S 1,
24-28 / Sl 1S 2, 1.4-5.6-7.8abcd / Lc
1, 46-56.
Dijous, 23. St. Joan de Kety (+ 1473),
capellà. Sta. Victòria de Tívoli (s. III),
verge. Lectures: Mi 3, 1-4; 4, 5-6 / Sl
24 / Lc 1, 57-66.
Divendres, 24. Nit de Nadal. St. Delfí
(+ 404), bisbe de Bordeus. Sta. Imma
(+ 710), abadessa. Lectures: 2S 7,
1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 / Lc 1, 67-79.
Divendres el vespre, celebració de la
vigília de Nadal: Is 62, 1-5 / Sl 88 / Ac
13, 16-17.22-25 / Mt 1, 1-25 (o més
breu: 1, 18-25).
Dissabte, 25. Nadal. Mare de Déu de
Betlem. Mare de Déu del Pessebre
(venerada a Sant Miquel de Cuixà).
Sta. Eugènia (s. IV), donzella màrtir.
Lectures: Missa de la nit: Is 9, 2-4.6-7
/ Sl 95 / Tt 2, 11-14 / Lc 2, 1-14. Missa
de l’alba: Is 62, 11-12 / Sl 96 / Tt 3, 4-7
/ Lc 15-20. Missa del dia: Is 52, 7-10
/ Sl 97 / He 1, 1-6 / Jo 1, 1-18 (o més
breu: 1, 1-5.9-14).
Litúrgia de les Hores. Diumenge, de
la solemnitat. Te Deum. De dilluns a
divendres, de la fèria. Dissabte, de la
solemnitat. Te Deum.

APUNTS

Foto: Mn. Josep M. Viñolas

Trobada diocesana d’escolans a
Centenys (Pla de l’Estany)
El Servei d’Orientació Vocacional i
els seminaristes del bisbat organitzen, per al dimarts 4 de gener, una
nova trobada diocesana d’escolans,
en aquesta ocasió a la casa rectoral de Centenys (Pla de l’Estany).
Hi estan convocats i convidats tots
aquells nens i nenes –de totes les edats– que fan d’escolans a
les seves parròquies, encara que sigui puntualment. La jornada
començarà a dos quarts d’11 del matí i finalitzarà a les 4 de
la tarda, i comptarà amb jocs, dinàmiques, missa i un dinar de
germanor. També hi podran participar els pares, mares i rectors.
Us hi podeu apuntar trucant o enviant un WhatsApp al telèfon
679 55 34 66 (Mn. Joan Soler) o per correu a seminaridegirona@
gmail.com.

El Papa demana pregar pels catequistes
«Preguem junts pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula
de Déu: perquè en siguin testimonis amb valentia, creativitat,
la força de l’Esperit Sant, alegria i molta pau». Aquesta és la
intenció del papa Francesc per a aquest mes de desembre, que
difon la Xarxa Mundial d’Oració del Papa a través de la iniciativa
multimèdia «El Vídeo del Papa».
«Els catequistes tenen una missió insubstituïble en la transmissió i aprofundiment de la fe», assenyala el pontífex, i afegeix que
el ministeri laical del catequista
és una «vocació i una missió».
«Fan falta persones creatives
que anunciïn l’Evangeli amb
la seva vida, amb mansuetud,
amb un llenguatge nou i obrint
camins nous», remarca finalment.

