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Nadal des del nou any i
des de la festa de Reis
Aquesta setmana he pensat novament
en el Nadal de Jesús, però des del fet de
l’inici d’un nou any i des de la festa de
l’Epifania o de Reis.
Aquests dies diem i sentim a dir: «bon
any!», «feliç any!». Certament és un
desig, i fem bé de desitjar-nos-el, però caldria que
fos també un compromís de cadascú: «Jo faré tot el
possible perquè per a tu sigui un bon i feliç any».
Ara bé, per aconseguir aquest compromís no n’hi
ha prou amb la bona voluntat. Cal cercar ajudes i cal
–potser– renovar algunes actituds.
Podem prescindir de Déu per afrontar els reptes de l’any
que hem començat?
Per això s’escau la benedicció que els sacerdots oferien
al poble d’Israel en l’inici d’un nou any: «Que el Senyor
et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la
claror de la seva mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor
giri cap a tu la mirada i et doni la pau».
Només comptant amb Déu, amb la seva benedicció,
amb el seu amor que perdona i ens enforteix per estimar
sempre amb la seva llum i pau, podem afrontar un nou
any. I des de la
festa de Reis o de
l’Epifania.
«Podem prescindir de Fa anys que em
Déu per afrontar els pregunto: per què
reptes de l’any que hem tants infants que
començat?» admiren la representació de la narració evangèlica
del Reis no arriben
fins a Jesús i només es queden en els personatges i en
els regals?
Quan jo era rector de la meva primera parròquia,
els Reis, amb el seu seguici, després de passar per
l’Ajuntament arribaven a l’església parroquial, hi entraven
i s’acostaven a venerar la imatge del nen Jesús. Jo els
dirigia una breu salutació i fèiem una pregària. En acabar
i acomiadar-los, el Rei negre sempre ens dirigia unes
paraules: «Fins aquí volíem arribar, fins a trobar Jesús,
tal com vàrem fer la primera vegada. Si no fos així no

Imatge d’un petit altar improvisat en plena natura.

ens calia sortir de casa». I a mi, a l’orella, em deia: «Ja
ho veu: passem pels palaus... però el nostre destí és la
cova. Ja m’entén».
En aquest moment cal explicar el perquè de la
representació i on va acabar la primera comitiva dels
Reis. No es va acabar al palau d’Herodes, no es va
acabar al centre de Jerusalem, sinó al lloc on hi havia
l’infant amb la seva mare per adorar-lo i reconèixer-lo
amb els dons d’or, encens i mirra.
Almenys nosaltres, mossens, però també pares, avis,
educadors i –per què no?– els locutors de les cavalcades
dels Reis.... sí que caldria que ho expliquéssim i ho
comentéssim. Cal parlar de Jesús i del seu naixement.
Almenys, cadascú a la nostra manera, hem d’explicar
que Jesús va néixer perquè Déu ens estima tant que
s’ha volgut fer un de nosaltres. Així el podem escoltar,
el podem sentir a prop nostre, i saber què ens vol oferir
si nosaltres l’acollim.
Aquesta és la gran notícia de Nadal. Aquest és el cant
dels àngels, com a missatgers de Déu, anunciant la gran
alegria per a tot el poble, i també per a nosaltres.
Aquesta és la causa de l’alegria de Nadal i de Reis, una
alegria que és un do i que volem manifestar i compartir
enmig de les preocupacions i sofriments, i per això ens
fem els regals de Reis.
Serem capaços d’explicar-ho?
Una bona festa de Reis al costat de Jesús!

PARAULA DE DÉU
Lectures del diumenge segon després de Nadal

GUSPIRES
D’EVANGELI
Hem contemplat la seva
glòria

Primera Lectura
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira, 24, 1-4.12-16
La saviesa s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del seu poble, parla en la reunió
del poble de l’Altíssim, es gloria davant dels seus estols, dient: «El Senyor de
l’univers em donà una ordre, el qui em va crear i m’assenyala on plantaré la meva
tenda em digué: “Acampa entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu
nous plançons entre els meus elegits”. M’ha creat abans del temps, des del principi, i mai més no deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell al temple sant. Així
m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem. He tret brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del Senyor, en la seva heretat. Estaré per sempre en la reunió dels sants».

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes, 1, 3-6.15-18
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de
crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança
a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat.
Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre
amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres, i us recordo
en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva
revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell: demanant-li també que il·lumini la
mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat,
quines riqueses de glòria us té reservades, l’heretat que ell us dona entre els sants.

Els més antics gestos religiosos de la
humanitat que coneixem tenen relació
amb la mort, amb la veneració dels difunts. Però l’experiència a la qual ens
crida la fe cristiana trenca amb aquesta
consuetud. El Nadal ens ofereix una experiència ben diferent en un infant que
neix: allà som cridats a l’encontre amb
Déu. El pròleg de l’evangeli de sant Joan
ens obre l’horitzó del que s’esdevé en
Jesús. En l’home de Natzaret, Déu mateix ens surt a l’encontre, ens parla, i
amb la seva paraula creadora ens fa existir, i amb nosaltres, totes les coses.
En la humanitat de Jesús contemplem
la glòria de Déu. Però per a desconcert
nostre la trobem en el seu naixement en
la humilitat i la irrellevància de Betlem,
en la vida de família i de treball a Natzaret, en la vida de profeta itinerant, en els
signes de perdó, de guarició o d’acolliment a pecadors, malalts o marginats i
en la creu d’un condemnat. És la revelació d’una glòria feta d’un amor total,
creadora, capaç de donar la Vida, de ser
la Llum i de donar-nos un futur nou per
l’Esperit. Acollim amb fe aquesta glòria
de Déu en Jesús. «Tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els
concedeix poder ser fills de Déu».
Joan Naspleda

L’Evangeli
SALM 147

Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 1, 1-6
Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era
Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del
que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era
la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut
ofegar-la. Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar
testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la
Llum; venia només a donar-ne testimoni. Existia el qui és la Llum veritable, la que,
en venir al món, il·lumina tots els homes.
Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut.
Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als
qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per
descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix.
El qui és la Paraula es va fer carn i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem
contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat. Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després
de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia». De l’abundància de
la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la
donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú
no l’ha vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.
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R. El qui és la paraula es va fer home
i plantà entre nosaltres el seu
tabernacle.
O bé: Al·leluia.
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu.
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.
Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es
detura.
Anuncia les seves paraules als fills de
Jacob,
als fills d’Israel els seus decrets i
decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves
decisions.

Desitjos per a aquest nou any 2022
«Que cada dia sapiguem compartir la nostra esperança
amb els que anem fent camí i que tothom rebi la força
de l’Esperit per seguir endavant»
Pilar Morera,
Consell parroquial de Santa Cristina d’Aro
«Que aquest 2022 estiguem plens de l’alegria que brolla de l’Evangeli. Que puguem transmetre aquesta joia a
les persones que ens envolten, especialment als joves»
Lluc Juscafresa,
Seminarista
«Que durant el 2022 totes les energies individuals i col·
lectives les focalitzem en propostes i accions que portin el bàlsam de la dignitat a les persones»
Dolors Puigdevall,
Directora de Càritas Diocesana de Girona
«Per al 2022 no un desig, sinó una voluntat… Siguem
proactius, desterrem les pors, fem el bé, evitem el mal
i visquem una vida plena»
Josep Lagares,
Empresari
«Desitgem un any nou ple de la novetat de l’amor on brillin, amb il·lusió i amb la força de la pregària, l’esperança,
la gratuïtat i la confiança en el Déu encarnat»
Fraternitat de Santa Clara,
Vilobí d’Onyar
«Que durant l’any 2022 sigui vençuda la pandèmia i que
a Catalunya hi hagi pau social i tothom vegi respectada
la seva dignitat i identitat»
Mn. Enric Roura,
Rector de Santa Maria de Blanes
«Que ens sapiguem veure a nosaltres mateixos en els
altres, per així tractar-los amb la mateixa estima i delicadesa amb què voldríem ser tractats. És a dir, estimar
els altres com a nosaltres mateixos»
Veva Casellas, Administrativa i catequista
«Que cada cop siguem més feliços amb la gent del nostre costat i que la bellesa del món ens faci gaudir de tot
el que ens envolta!»
Joan Piña,
Director del Tresor de la Catedral de Girona
«Demano a Déu nostre Senyor que ens ajudi a fer que
l’experiència de la pandèmia ens comporti un creixement
com a persones i com a societat. Que sigui un any de
reconstrucció mundial»
Goretti Pijoan, Delegació de la Pastoral de la Salut
«Que els adolescents fossin conscients de la responsabilitat que tenen. I que la situació sanitària, les tensions
de convivència i les incerteses pel futur els facin confiar més en els altres i, per què no, també més en Déu»
Xavier Serra Besalú, Director d’institut

MIRADOR
L’estrella dels Reis
d’Orient
La Diòcesi de Girona pot presumir de
tenir l’estrella de Nadal il·luminada
més gran del món. Forma part del
pessebre de Joanetes (Garrotxa) i és
instal·lada, des de l’any 1993, al cim
del Puig Cornelí, a la muntanya de
Santa Magdalena, a 1.200 metres
d’alçada. Així ho va reconèixer el llibre
Guinness World Records des del 1995
en el capítol de proeses humanes /
articles manufacturats. Està formada
per peces metàl·liques que sumen
uns 40 metres de llargada per 12
d’amplada, i disposa de 496 bombetes de 25 watts cadascuna. El corrent
elèctric s’aconsegueix gràcies a una
mànega d’uns 1.500 metres que baixa
del cim del Puig Cornelí fins al mateix
poble de Joanetes, on un generador
la posa en funcionament. Des de l’any
2003, al poble, hi ha una reproducció
de l’estrella d’1,30 metres.
Diversos astrònoms han estudiat
aquest fenomen que segons el Nou
Testament guià els Reis d’Orient fins
a Betlem. Johannes Kepler (15711630) afirmà que es tractava d’una
esplendor ocasionada per una conjunció: l’acostament dels planetes
Júpiter i Saturn a la constel·lació de
Peixos. Mark Kidger (1960) és del parer que va ser una nova, és a dir, una
estrella ja existent que, com a conseqüència d’una sèrie d’explosions nuclears esdevingudes a la superfície,
experimenta un considerable augment de lluentor i dona la sensació
que ha aparegut de sobte.
Per altra banda, alguns teòlegs i biblistes prefereixen accentuar la part
catequètica que hi ha darrere el text
evangèlic i endevinar la intenció de
l’escriptor. Per a ells, l’«estrella» no
significa més que Jesús, el messies,
la llum, un nou guia...
Àngel Rodríguez Vilagran

agenda
DILLUNS, 3 DE GENER
Missa amb motiu de l’aniversari de
la mort del bisbe Jaume Camprodon. A les 9 del matí a la Catedral de
Girona.

DIJOUS, 6 DE GENER
L’Epifania del Senyor a la Catedral

Església
Viva
ríguez Vilagran

Presenta: Àngel Rod

Magazín setmanal de 30 minuts amb reportatges
i entrevistes d’actualitat de l’Església de Girona.
Té els apartats:
La Paraula del Bisbe (amb Mons. Francesc Pardo),
Punt de Vista (comentari d’actualitat a càrrec
de diferents col·laboradors),
notícies i l’evangeli dominical.
Mensualment:
Música sense complexos (Xavier Roca)
i Cinema de valors (Narcís Mir).
El 1993 va rebre el Premi Bravo de Ràdio, que atorga
la Conferència Episcopal Espanyola.

santoral i lectures
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. Presidirà
el bisbe Francesc. A continuació,
adoració al nen Jesús a la capella de
l’Anunciació, amb cants litúrgics i populars.

L’emeten:

Cadena COPE Girona 89.9 FM
Caldes FM 107.9 FM
Girona FM 92.7 FM
Ràdio Arenys de Munt 107.0 FM,
Ràdio Bonmatí 107.1 FM
Ràdio Calella 107.9 FM
Ràdio Canet de Mar 107,6 FM
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM
Ràdio Cassà de la Selva 103.1 FM
Ràdio l’Escala 107.6 FM
Ràdio la Vall (Les Preses) 107.6 FM
Ràdio les Planes 107.7 FM
Ràdio Mar d’Amunt (Port de la Selva) 107.0
Ràdio Palafrugell 107.8 FM
Ràdio Salt 97.7 FM
Ràdio Sant Gregori 107.9 FM
Ràdio Sant Pol 107.2 FM
Ràdio Sarrià 87.6 FM
Ràdio Tordera 107.1 FM

Nota: el
programa a la
Cadena COPE
porta per nom
“El Mirall”.
També es pot
escoltar per
Internet al web
del Bisbat a
Programes de Ràdio

Divendres 13.30
Diumenges 8.30
Diumenges 8.30
Diumenges 10.30
Diumenges 8.30
Diumenges 9.00
Diumenges 8.30
Diumenges 7.00
Dissabtes 20.35
Diumenges 8.30
Diumenges 8.30
Diumenges 8.00
Diumenges 9.00
Diumenges 9.00
Dissabtes 8.00
Diumenges 10.00
Diumenges 9.00
Dissabtes 8.30
Dissabtes 9.00

Diumenge segon després de Nadal,
2 de gener de 2022. St. Basili el Gran
(+ 370), bisbe de Capadòcia i doctor de
l’Església. St. Gregori Nazianzè (+ 389),
bisbe i doctor de l’Església. La vinguda
de Maria a Saragossa. Lectures: Sir 24,
1-4.12-16 / Sl 147 / Ef 1, 3-6.15-18 / Jo 1,
1-18 (o més breu: 1, 1-5.9-14).
Dilluns, 3. Sta. Genoveva (+ 502), patrona de París. El sant nom de Jesús.
Lectures: 1Jo 2, 29 – 3,6 / Sl 97 / Jo 1,
29-34. (Del Santíssim Nom de Jesús: Fl
2, 1-11 / Sl 8 / Lc 2, 21-24).
Dimarts, 4. Sta. Elisabet Anna Seton (+
1821), mare de família i fundadora de les
Germanes de la Caritat de Sant Josep.
Lectures: 1Jo 3, 7-10 / Sl 97 / Jo 1, 35-42.
Dimecres, 5. St. Joan Nepomucè
Newman (+ 1860). Bisbe fundador de la
Congregació dels Santíssim Redemptor.
St. Telèsfor (+ 130), tercer successor de
sant Pere. Sta. Sinclètica (+ s. IV), verge
d’Alexandria, apreciada per la seva vida
eremítica. Lectures: 1Jo 3, 11-21 / Sl 99
/ Jo 1, 43-51.
Dijous, 6. Epifania del Senyor. Els sants
Reis d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar.
Lectures: Is 60, 1-6 / Sl 71 / Ef 3, 2-3a.56 / Mt 2, 1-12.
Divendres, 7. St. Ramon de Penyafort
(+ 1275), capellà dominic i jurista. Patró
dels advocats i dels windsurfistes. Sta.
Virgínia (s. VII), penitent. Lectures: 1Jo
3, 22 – 4,6 / Sl 2 / Mt 4, 12-17.23-25.
Dissabte, 8. Sts. Eladi i Teòfil (s. III), màrtirs. Sta. Gúdula (+ 712), penitent i caritativa. Venerada a Brussel·les. Lectures:
Jo 4, 7-10 / Sl 71 / Mc 6,34-44.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, pròpia del diumenge. Te Deum. Dilluns, de
la fèria o de la memòria. Dimarts i dimecres, de la fèria. Dijous, de la solemnitat.
Te Deum. Divendres, del propi. Dissabte, pròpia del dissabte.

APUNTS
Una dotzena de joves i adults ingressen
en el catecumenat

Joves gabrielistes deTorroella a la pregària
de Taizé de Barcelona

El monestir de Solius va acollir, el diumenge 12 de desembre,
la trobada d’ingrés en el catecumenat per part d’una dotzena
de joves i adults de la diòcesi. Provenen de les parròquies de
Blanes, Calella, Girona, la Bisbal d’Empordà, Olot i Roses, i en
els darrers mesos han començat a preparar-se per rebre els sagraments de la Iniciació Cristiana.
El programa va incloure un
petit recés, amb la meditació
«La crida de Jesús a seguir-lo
i la nostra resposta», una reflexió sobre el sentit i els signes del pas que feien aquell
dia i la celebració de l’ingrés
al catecumenat, presidida pel
bisbe Francesc.

Un grup d’alumnes de
Secundària del Col·legi
Sant Gabriel de Torroella
de Montgrí va participar,
el diumenge 12 de desembre, a la pregària de
Taizé que va tenir lloc a
la Sagrada Família, i que
va ser presidida pel prior
germà Alois i altres membres de la comunitat.
L’escola va definir la sortida com «una jornada de descoberta,
de convivència i de comunió». La possibilitat de participar de
l’activitat va permetre als alumnes «fer experiència d’una Església-comunió, més universal i participativa». «Una experiència
ben sinodal», asseguren.

