
  
                                                      

 

 
                       29 de desembre de 2019 

 
CONTEMPLANT EL PESSEBRE 

En aquest temps nadalenc és bo contemplar el pessebre. En 
tenim moltes oportunitats. Els trobem a casa mateix, en els 
temples parroquials, tant el del Mercadal com el del Carme, 
en l’exposició de la Carbonera i si ens podem desplaçar uns 
pocs quilòmetres, en el magnífic elenc de diorames del mo-
nestir de Santa Maria de Solius. Però hauríem de distingir 
entre la contemplació del pessebre com una obra d’art, que 
també ho és, o com una estampa que ens invita a la pregà-
ria. No és el mateix admirar uns quadres que s’exposen en 
els museus, o els pessebres que ens porten un missatge, 
posant de manifest l’episodi transcendental de l’obra de la 
nostra redempció. 
 
En els pessebres hi ha un element essencial que és la cova 
de Betlem. I un paisatge complementari. Muntanyes nevades, 
fonts, rius i llacs, camps i hortes, camins que porten a típics 
poblets. Amb gent que s’hi mou, uns fent la seva vida habitu-
al, altres fent camí cap a Betlem, deixant-ho tot, per anar a 
adorar el Nadó, anunciat pels àngels als pastors i per l’estrella 
als mags d’Orient. 
 
Tota aquella magnífica panoràmica, tot aquell món merave-
llós, sembla que contrasti amb la petitesa d’aquell infant que 
necessita l’amor matern de Maria, i el patronatge de Josep, 
portat pel compliment dels designis del Senyor. I el calor que  
rep de la mula i el bou. Però és que aquell Nen materialment 
tan petit i pobre no és altre que el Senyor de la Glòria. 
L’autor del nostre món. Ho expressa poèticament Jacint Ver-
daguer en l’estrofa del seu Càntic, que diu: Ses blanques ma-
netes/ petites com són/ sent tan petitetes/ formaren el món. 
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NADAL 
  
Al poble de Betlem 
dins d’una establia, 
hi va néixer el Nen 
de Josep i Maria. 
 
Els pastors hi anaren, 
així com els Reis, 
i tots l’adoraren,  
duent-l’hi presents. 
 
Aquella Criatura, 
era el Fill de Déu, 
nascut d’una Verge. 
 
Josep, un bon home, 
feu de pare seu, 
aquí a la Terra. 
 
El Nen es feu home, 
per dur Pau al Món, 
i ens donà la vida,  
per salvar tothom. 

Lluís Torner/2019 
 

 
             

   
 

NADAL 
Un dia, em van regalar l’Atles de les Menti-
des. És un llibre molt gruixut i ple de dibui-
xos, en què a cada pàgina hi ha un país 
que viu presoner i encadenat als pecats de 
la humanitat. Tots tenen noms estranys i 
difícils de moltes lletres, però tothom els 
coneix perquè hi hem estat alguna vegada. 
I, fins i tot, n’hi ha que ni saben que hi 
viuen. El de la pàgina 25 es diu Nadal. És 
un regne de fantasia on cada dia és festa i 
no creu en res més que en falses promeses 
embolicades amb paper de regal. Allà, els 
prínceps i les princeses de la vanitat brillen 
com si fossin persones de neó, però no 
tenen ombra, encara que es faci de nit. És 
l’única cosa que els falta perquè l’ombra no 
es compra ni es ven i mai ningú no l’ha 
trobada a faltar. Però el llibre explica que 
una llegenda diu que un 25 de desembre 
va arribar un foraster a Nadal. S’hi va pas-
sejar per tots els racons i només hi va tro-
bar luxe i enveja perquè tot era tan artifici-
al com la llum que naixia dels generadors 
que alimentaven un país de mentida. Lla-
vors, va notar una esgarrifada que li va 
estripar les entranyes perquè, com més 
gent es trobava, més sol se sentia. I aque-
lla fred el va embolicar com una manta 
perquè l’infern també pot ser enmig del 
gel. Ell va ser el primer que va veure que 
els fidels de la religió de les coses no tenien 
ombra. 
-A ningú no li cal. I a tu, de què et serveix? 
–li va replicar un anònim. 
-Per no perdre’m a mi mateix i ser consci-
ent que només soc una ombra, una taca 
allargada i humil que camina en silenci cap 
a la llum. 
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SAGRADA FAMÍLIA 
Senyor Jesús, tu que vas viure la 
teva infantesa en família amb 
Maria i Josep, gràcies per la fa-
mília en el si de la qual vaig néi-
xer, gràcies per la meva família 
d’ara i gràcies per endavant per 
les persones que encara han 
d’arribar a la meva vida. 
A través de totes elles es va tei-
xint el fil de la vida, em reveles 
el teu amor i el teu projecte per 
a mi, que m’ha de conduir a la 
casa del Pare, quan tots desco-
brirem que som germans i fills 
per sempre. 
Beneeix totes les famílies en difi-
cultats. 
No hi ha problema de salut, 
d’economia o de convivència que 
ens pugui allunyar de tu, que et 
vas fer en tot igual que nosaltres 
llevat del pecat. 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
Déu i Pare nostre, volem començar 
l’any donant-te gràcies perquè 
sempre ens beneeixes, ens guar-
des i ens ofereixes la pau. 
 
Com Maria, la Mare de Jesús i nos-
tra, ajuda’ns a ser persones de cor 
obert per poder acollir cada dia els 
teus dons, especialment per poder 
rebre, meditar i viure la teva Pa-
raula que és font de llum i de vida. 
Si tu, que ets el nostre Pare, vols 
omplir-nos amb els teus dons, aju-
da’ns a viure de tal manera que 
sapiguem escampar la teva bondat, 
el teu amor i la teva pau. 
 
Que no hi hagi persones que 
s’allunyin de tu a causa del nostre 
egoisme, la nostra poca fe, la nos-
tra vida trista o la nostra falta de 
testimoni. 

Solemnitat de la Mare de Déu 
Dimecres vinent, Solemnitat de la Mare de Déu, les misses se celebra-
ran amb l’horari dels diumenges i dies de festa. 
Despatx parroquial: 
Els dimecres, de les 12 a les 13 h, a l’església del Mercadal, i a totes hores segons 
possibilitats. Tels.: 972 20 25 45;  972 22 32 86; Mn. Miquel Ramió 606 677 483 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com 
Despatx-arxiu interparroquial de Girona: A les dependències del Casal Bisbe 
Cartañà.  C/ Antic Roca, 38. 17003  Girona Tel.972 48 35 33 
Dimarts, i dijous: de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. 
Dimecres: de les 5 a les 7 de la tarda. 
e-mail: despatxparroquiesgirona@gmail.com 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME EL MERCADAL 

De dilluns a dissabte 19   9               13            
Dissabtes i vigílies de festa 19   9               13        20 
Diumenges i dies de festa 10’30 9            12           20 

HORARI D’OBERTURA DE LES ESGLÉSIES 
 Església del Carme: de dilluns a dissabte, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 
                      diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a les 11 del matí. 
 Església del Mercadal: tots els dies de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 del matí. 
                                 A les tardes segons l’horari de les activitats. 

A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
 El Carme El Mercadal 
Diumenge, 29 
La Sagrada Família 

10’30: Família  
          Esteva 

 9: Intenció particular (F)  
12: Ma. Teresa Gibert Prat 
20: Pilar Sàbat Arnau   

Dilluns, 30 19: Família  
      Casadevall 

  9: Rosa Mateu Masa 
13: Família Noguer Planes 

Dimarts, 31 
 

19: Francesc             
      Bartumeu         
      Sanllehí  

 9: Difunts de la parròquia  
13: Intenció particular  
20: Pilar Sàbat Arnau 

Dimecres, 1 
Solemnitat de la Mare 
de Déu 

10’30: Família 
          Ribas 
              

 9: Jesús Martín 
12: Jordi Vilamitjana Franch 
20: Manel Tarres Morral 

Dijous, 2 
 

19: Marta 
      Ministral 

 9: Marta Ministral    
13: Pilar Angelats   

Divendres, 3 
 

19: Família  
      Figueras 

 9: Fam. Batlle Puigbert 
13: Fa. Ferrer-Pagés 

Dissabte, 4 
 

19: Família 
      Ros 

 9: Fam. Bonmatí  
13: Llorenç i Manel Olivas  
20: Ma Rosa Gurt Casademont 
      Joan Campistol Triadú 

RECORDEM:  
Confessions: Un quart abans de cada Missa, i sempre que es demani. 
Res del Rosari: A l’església del Mercadal, dissabtes, diumenges, vigílies 
i dies de festa, a 2/4 de 8 del vespre. 
 


