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En el pessebre de Jesús, tu hi ets
El món, el nostre món, pot
ser vist com
un paisatge o
com un pessebre. De fet,
des del primer Nadal ja és
un pessebre, el pessebre de
Déu, però depèn de cadascun de nosaltres que el contemplem d’aquesta manera
i visquem amb aquesta convicció.
Algú pot pensar que tant li fa
que sigui una cosa o l’altra,
que no canvia res, que la
vida és igual, que naixem i
morim, que riem i sofrim,
que estimem i ens barallem...
que la humanitat fa el mateix
camí.
Però, i si el fet del naixement
de Jesús hagués modificat
radicalment
la
història
humana i la vida de tots
nosaltres?
Si no fos així, per què la Bona
Nova del Nadal s’ha transmès
de generació en generació durant més de dos mil anys i
arreu s’ha celebrat i se celebra amb molta joia?
Per què la festa de Nadal a cada generació ha deixat una
experiència profunda de sentiments, de conviccions, de
celebracions, d’elements culturals i artístics?
Cada Nadal ens ajuda a viure amb el convenciment que
formem part d’aquest món on Jesús nasqué, visqué, morí
i ressuscità, i per això el nostre món s’ha transformat en
el pessebre de Déu. Aquest és el fet que omple de joia i
d’esperança cada Nadal.
Què ha canviat el fet que Jesús, el Fill de Déu, s’hagi fet
home, assumint la feblesa de la condició humana en un
temps concret de la nostra història?
- Ens ha mostrat el rostre misericordiós de Déu i la seva
estimació per cadascun de nosaltres. Déu és tan gran
que pot esdevenir també petit. Déu és tan poderós
que pot fer-se del tot feble, i ens ve a trobar com a
infant indefens, perquè ens sentim estimats i puguem
estimar-lo.

- En
Jesús,
Déu
ha
assumit un rostre humà,
i ha esdevingut el nostre
germà i amic, el nostre
Salvador. Ha compartit el
naixement, el creixement,
la pobresa, la immigració
en terra estrangera, la
vida amagada i senzilla
en
un
petit
poble.
Ha après a pregar, a
conviure, a compartir.
Ha experimentat l’amor i
el rebuig. Ha necessitat
menjar i atencions, i ha
necessitat amics. S’ha
cansat de fer el bé i de
guarir les ferides del cos i
de l’esperit. Ha afrontat el
sofriment i la mort confiant
en Déu i ha donat la seva
vida perquè poguéssim
acollir els dons que ens
ofereix.
- Ha omplert de la dignitat
més gran que es pot
desitjar la persona humana
com a filla de Déu.
- Nadal ens mostra com hem de contemplar el nostre
món. Es tracta d’una mirada al costat de Jesús. Una
mirada amarada d’amor, d’esperança, de respecte a la
dignitat i al valor de cadascú.
Per això és fonamental que per Nadal no ens sentim
espectadors, sinó actors, com els àngels missatgers, els
pastors, els reis i, sobretot, Maria i Josep.
En aquest Nadal, en el nostre pessebre, posem-hi Jesús,
i això ens demana que celebrem l’Eucaristia per estar-hi
en comunió, perquè el reconeguem i el servim en les
persones que trobem en el nostre camí, perquè enmig
de les foscors i dificultats de la vida el sentim molt a prop.
Que la celebració de Nadal ens encoratgi per viure, gaudir,
ajudar a viure, celebrar i comunicar aquesta Bona Nova:
Jesús és amb nosaltres!

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
Lectures del diumenge de la Sagrada Família

Es guanyava el favor de
Déu i dels homes

Primera Lectura
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira, 3, 3-7.14-17a
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora
el pare expia els pecats; qui honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran
la felicitat del qui honora el pare; quan pregui, Déu se l’escoltarà. Qui honora el
pare viurà molts anys; qui honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa.
Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si s’afebleix el seu enteniment, siguis compassiu, no el menyspreïs quan et veus en
plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare, te la tindrà en compte
per compensar els teus pecats.

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses, 3, 12-21
Germans, tingueu els sentiments que s’escauen a escollits de Déu, sants i
estimats: sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si alguns tinguéssiu res a dir contra un
altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I
com a coronament de tot això estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona.
Que la pau de Crist coroni en els vostres cor els combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts
a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot
allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús. Adreçant
per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies. Dones, cal que sigueu submises al
marit en el Senyor. Marits, estimeu l’esposa, no us malhumoreu amb ella. Fills,
creieu en tot els pares; això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres
fills. Que no es desanimin.

L’Evangeli

Joan Naspleda

SALM 127

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 2, 41-52
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua.
Quan ell tenia dotze anys pujaren a celebrar les festes com era costum, i passats els dies, quan tothom se’n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que
els seus pares se n’adonessin. Pensant que anava amb altres de la caravana,
feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaren entre els parents i coneguts i no el trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem a buscar-lo.
El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la
seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure’l allà, i la seva mare li digué: «Fill, per què t’has portat així amb
nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia». Ell els digué: «Per què em
buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu Pare?». Ells no
comprengueren aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en
enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
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Els primers capítols de l’evangeli de
sant Lluc sobre el naixement i la infantesa de Jesús són ocasió de proclamar-lo, des de la fe, Fill de l’Altíssim, Salvador, Messies i Senyor. Així,
en el text d’aquest diumenge de la
Sagrada Família, contemplem Jesús
en el Temple de Jerusalem i sentim
com l’anomena «casa del meu Pare».
Però la nostra atenció avui sobretot
s’adreça cap la seva trajectòria humana en la vida familiar de Natzaret,
on «creixia, avançava en enteniment
i es guanyava el favor de Déu i dels
homes».
És una invitació per a nosaltres a mirar el nostre món familiar com a lloc
de creixement personal. L’estimació
familiar no pot ser un mur que tanca,
ni un clos d’interessos o de subjeccions, sinó, ben al contrari, és on ha de
néixer la capacitat per prendre compromisos i responsabilitats, que després s’han d’expandir cap enfora, cap
als altres, cap a la societat. Créixer,
avançar en enteniment, amb la mirada atenta cap a Déu i les persones.

bisbatgirona
@bisbatgirona
bisbatgirona

R. feliços els fidels del Senyor, que
viuen seguint els seus camins.
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una
parra
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons
d’olivera
al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem.
O bé: Sl 83

El 2021 en imatges

EL MIRADOR
DEL SÍNODE

Són moltes les activitats que es realitzen al llarg de l’any a la nostra Diòcesi.
Grups, delegacions, parròquies i moviments en són els promotors i principals
protagonistes. És gràcies a la tasca de molta gent que es manté una forta vitalitat a tots els arxiprestats. Enguany, com el 2020, el dia a dia habitual s’ha vist
afectat encara per la pandèmia de la COVID-19, però tot i així s’han pogut reprendre moltes activitats, les quals recollim en aquesta breu selecció d’imatges.
Alhora, aprofitem per dedicar el nostre reconeixement a moltes altres activitats,
igualment importants, que no és possible recollir en aquest espai.

Experiència sinodal
Parròquia de Sant
Josep (Girona)

David Rueda

A partir de les paraules que acompanyen el camí sinodal que ens proposa el papa Francesc –comunió, participació i missió–, des de la parròquia
de Sant Josep de Girona hem volgut
fer una experiència sinodal amb la
implicació de tots aquells que volen
fer camí junts.

El Pare Pelegrí de Tossa compleix el vot en
plena pandèmia (gener)

Descoberta de la placa dels jardins dedicats a
Mn. Modest Prats al costat del Seminari (març)

Celebració de la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada (febrer)

En comunió: cada setmana en sortir de la missa se’ns dona un retallable amb una imatge i al darrere es
compta amb un missatge de l’evangeli que hem llegit aquell diumenge.
Som comunió quan tots plegats participem del mateix missatge de Jesús, i el portem a la nostra vida. En
fem pregària, en fem relació mútua,
en fem confiança i servei.

Celebració de la Missa Crismal a la Catedral de
Girona (març)

Tres laics diocesans reben la Creu Pro Ecclesia
et Pontifice (juliol)

Ordenació diaconal d’Edgar Jaulent (setembre)

Les parròquies de Blanes celebren la XVIII Missa de
l’Alba (setembre)

La parròquia de Sant Pere de Figueres rep la
Medalla d’Or de la ciutat (octubre)

Obertura diocesana del Sínode 2021-2023
(octubre)

Càritas reclama els drets de les persones
sense llar (octubre)

70è aniversari del programa de ràdio diocesà
Església Viva (desembre)

Ajuntament de Blanes

Remodelació del Museu Tresor de la Catedral
de Girona (juny)

En participació: en entrar a l’església trobem un arbre de cartró, i se’ns
convida a escriure-hi els nostres
missatges, les nostres pregàries,
els nostres anhels, il·lusions, dubtes i pors. Fem participació quan ens
impliquem en la vida de la parròquia
–cadascú segons les seves possibilitats– compartint tots junts aquest
camí que anem teixint –decorant
l’arbre– amb la nostra vida.
En missió: des del grup de Càritas de la parròquia se’ns convida a
adquirir a partir de cinc euros una
ampolla de vidre de colors amb un
missatge en positiu i d’esperança.
Els diners recollits aniran destinats
a finançar els projectes de la Càritas
Interparroquial de Girona ciutat. La
nostra missió en el món és portar un
signe d’esperança i vida, amorosint
el dolor i el sofriment de molts. Un
missatge en una ampolla és el signe d’aquesta missió cap enfora de la
nostra comunitat.

www.bisbatgirona.cat/sinode

agenda
DIUMENGE, 26 DE DESEMBRE
Missa de la festivitat de Sant Esteve. A les 11 del matí 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.

DIMARTS, 28 DE DESEMBRE
Romeria de les parròquies i els esplais de Figueres al santuari de la

santoral i lectures
Mare de Déu de la Salut de Terrades. A les 12 del migdia, missa.

DIVENDRES, 31 DE DESEMBRE
Vetlla de Cap d’Any de l’Adoració
Nocturna. A les 10 de la nit, adoració
al Santíssim. A dos quarts de 12 de la
nit, missa. Al temple del Sagrat Cor
de Girona.

DISSABTE, 1 DE GENER
Aplec del Ninou al santuari de la
Mare de Déu del Collell. A les 12
del migdia, missa presidida pel bisbe
Francesc.

Diumenge de la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep, 26 de desembre
de 2021. Mare de Déu de Vida (venerada a Cistella). St. Esteve, diaca i primer
màrtir. Patró dels picapedrers i marbristes. Cinquè aniversari de la mort del
bisbe Jaume Camprodon. Lectures: Sir
3, 3-7.14-17a / Sl 127 / Col 3, 12-21 / Lc
2, 41-52 (O bé: 1S 1, 2-22.24-28 / Sl 83 /
1Jo 5, 1-2.21-24 / Lc 2, 41-52).
Dilluns, 27. St. Joan, apòstol i evangelista. Patró dels llibreters, impressors
i gravadors. Sta. Fabiola (+ 309), penitent. Lectures: 1Jo 1, 1-4 / Sl 96 / Jo
20, 2-8.
Dimarts, 28. Els Sants Innocents, nens
i nenes màrtirs. St. Abel, germà de
Caín. Sta. Teòfila (s. IV), màrtir. Lectures: 1Jo 1, 5 – 2,2 / Sl 123 / Mt 2, 13-18.
Dimecres, 29. St. Tomàs Becket (+
1170), bisbe i màrtir. St. David (s. X aC),
profeta i rei d’Israel. Lectures: 1Jo 2,
3-11 / Sl 95 / Lc 2, 22-35.
Dijous, 30. St. Roger (s. XIII), bisbe.
Sta. Anísia (+ 304), benefactora i penitent, màrtir. Lectures: 1Jo 2, 12-17 / Sl
95 / Lc 2, 36-40.
Divendres, 31. St. Silvestre (+ 335),
Papa. Sta. Coloma (+ 273), donzella
màrtir. Mare de Déu d’Uxué. Lectures:
1Jo 2, 18-21 / Sl 95 / Jo 1, 1-18.

«Crist, Senyor nostre,
essent invisible com a Déu,
aparegué visible com a home
en el misteri de Nadal»

Podem conèixer l’amor de Déu per nosaltres, i
estimar-lo
perquè se’ns ha manifestat en la tendresa d’un
infant,
en la vida i missió d’un home, Jesús,
que passà fent el bé, alliberant de tot mal,
morí ajusticiat a la creu, i ressuscità.

(Prefaci II de Nadal)

Bon Nadal!

@ Francesc, bisbe de Girona

NADAL 2021
Frontal d’altar amb el Naixement, l’Epifania i la
Presentació de Crist
s. XIV-XV, Tresor de la Catedral de Girona. Foto:
J. Sanspí

Dissabte, 1 de gener de 2022. Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Dia
de la circumcisió i imposició del nom de
Jesús (Manel, Emmanuel). Sta. Zdislava de Lemberk (+ 1252), mare de família i caritativa. Lectures: Nm 6, 22-27 /
Sl 66 / Ga 4, 4-7 / Lc 2, 16-21.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, dilluns i dimarts, de la festa. Te Deum. Dimecres, dijous i divendres, de l’octava.
Te Deum. Dissabte, de la solemnitat. Te
Deum.

APUNTS
Les construccions religioses del Pla de
l’Estany, en un llibre

307 confirmats a la Diòcesi de Girona
durant el 2021

«L’Església la formen pedres vives, els homes i dones que de
generació en generació han deixat testimoni en les pedres i més
pedres que s’escampen per ciutats, viles, pobles, muntanyes,
prats i fins en les nostres places i carrers», va assenyalar el bisbe Francesc el dissabte 4 de desembre a la presentació del llibre
Pedres i més pedres. Inventari de
les construccions religioses del
Pla de l’Estany (MMV Edicions).
La publicació és obra de
l’historiador Joan Anton Abellan,
i compta amb un pròleg a càrrec
del periodista J. Víctor Gay, de
l’Oficina de Comunicació del
Bisbat.

Un total de 307 joves i
adults de la Diòcesi de Girona han rebut, de mans
del bisbe Francesc, el sagrament de la Confirmació
durant aquest any 2021.
Les celebracions s’han dut
a terme en 23 poblacions,
després d’un camí de preparació i formació gràcies a la col·laboració dels catequistes.
En les seves homilies, el bisbe ha encoratjat els joves i adults
confirmats a viure la fe amb plenitud, i els ha enviat en missió,
tot recordant les paraules de Jesús recollides per sant Marc:
«Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota
la humanitat».

