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Conte de Nadal - EL MILLOR REGAL
Hi havia una vegada un nen que es deia David. Li encantaven les festes de Nadal i cada any rebia molts regals.
Però tenia un amic del col·legi que mai somreia per
aquestes dates i sempre estava callat i pensatiu.
Passades les festes de Nadal i Reis, en David se li acosta
i pregunta a l’amic quins regals havia tingut, pensant que
així l’animaria, però quan va veure la tristesa de la seva
cara ja va saber de seguida la resposta.
Com podia ser? -es preguntava en David, que no entenia
per què els Reis i el Tió s’havien oblidat del seu amic.
L’any segu
̈ ent, en David va decidir anar a esperar els Reis
abans que entressin a la ciutat, per preguntar si portaven
prou regals per tots els nens i nenes. I va dir als Reis: “El
meu amic l’any passat no va rebre cap regal; si cal aquest
any jo li cedeixo la meitat de les joguines que porteu per
mi...”.
Els Reis, admirats, van respondre: “Ets un nen dolç i bo.
Tenim joguines per a tots els infants del món, però tot i
que sempre visitem cada nen i cada nena, no sempre els
podem deixar joguines i regals. En algunes llars, en
moltes famílies, trobem sofriment i tristesa, i molta
pobresa; i les nostres joguines no són suficients per
canviar aquesta situació. A aquests nens i nenes que no

són feliços els donem el millor regal que
tenim. Mira, a les nostres carrosses
màgiques no es veuen, però portem
grans quantitats d’amor i esperança.
Escampem a tot arreu aquest polsim
d’amor i esperança, que és invisible als
ulls, però que es capta amb el cor. Només el
descobreixen les persones que tenen un cor bo, com el
teu. I quan entrem a les cases, preguem al peu del llit de
cada infant perquè tingui una família i uns amics que
l’estimin. Tu, David, has captat l’esperit de Nadal, i
compartiràs el millor regal amb el teu amic”.
En David va comprendre llavors que els Reis repartien
diferents tipus de regals, materials i espirituals, i va
decidir que ell també podia ajudar així al seu amic. I que
els regals de l’esperit no es compren; es viuen. I, content,
va dir als Reis: “Si voleu deixar totes les meves joguines
al meu amic, per mi encantat. A mi no cal que em deixeu
res... Bé, ja m’heu deixat el millor regal, que és l’alegria
que sento de poder ajudar el meu amic i compartir la
meva alegria i amistat”.
I els tres Reis li van contestar amb un somriure tendre
mentre es dirigien cap a la cavalcada.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“És una pena que les persones no puguem
intercanviar els problemes, perquè tots sabem
perfectament com resoldre els dels altres”.
Groucho Marx

ORACIÓ D’UN PASTOR DE BETLEM

La Paraula del diumenge

DIUMENGE IV D’ADVENT
“Tu Bet-Lèhem, petita per a
figurar entre les famílies de Judà:
de tu en sortirà
el qui ha de regir Israel”.
(De la profecia de Miquees)
“Feliç tu que has cregut!
Allò que el Senyor t’ha fet saber,
es complirà”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Senyor, ets la llum en la meva
nit. Qui soc jo perquè l’àngel
m’anunciés a mi que Jesús
havia nascut a la cova? Per què
m’ho va anunciar primer a mi
que al governador o al gran sacerdot? Jo
guardava el ramat en la nit freda, altres companys
estaven escampats per la contrada, i de sobte, la
glòria del Senyor ens va envoltar i ens vàrem
espantar molt. Però l’àngel ens va dir: “No tingueu
por: us anuncio una nova que portarà una gran
alegria a tot el poble”.
Senyor, gràcies per escollir néixer pobre enmig
nostre, per haver fet de nosaltres, persones sense
estudis ni renda, els primers missatgers de la més
gran notícia per a la humanitat. Per haver vist amb
els nostres propis ulls la Llum més alta.

LA NOSTRA HISTÒRIA
HABRÁ NAVIDAD
NATZARET

Habrá Navidad. ¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad. Sin
cortejos reales colosales pero con el corazón
enardecido por el que está por llegar. Sin
muchas luces en la tierra pero con la de la
estrella de Belén destellando rutas de vida en
su inmensidad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de Dios que todo lo
llenará. Habrá Navidad porque Dios está de
nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo
en un pesebre, nuestras pobrezas, pruebas,
llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad
porque necesitamos una luz divina en medio
de tanta oscuridad”.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al
alma de los que en el cielo ponen su esperanza
y su alto ideal.
!Habrá Navidad!
P. Javier Leoz

Natzaret és avui una ciutat
important de Galilea, amb una
població majoritàriament àrab,
però fa dos mil anys era un
poble molt petit i pobre, fet de
cases construïdes aprofitant unes coves. En els
escrits de l’Antic Testament mai no es parla del
poble de Natzaret. Per això és sorprenent que Déu
triés una noia de Natzaret per ser mare del Salvador
de la humanitat i que Jesús hi visqués la major part
de la seva vida. Tant és així que a l’Evangeli de
Joan, quan Felip convida Natanael a conèixer Jesús
de Natzaret, Natanael li diu: “De Natzaret pot sortir
res de bo?” Això ens fa advertir que allò que val és
sovint allò que no valorem o menyspreem. Els
cristians de tots els temps han conservat el record
del lloc de la casa de Maria a Natzaret, en una cova
adossada.

VIDA COMUNITÀRIA
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ
Dimecres vinent, dia 22, a les 19’30 h, a l’església
de Sant Pere, celebració de la Penitència
conjunta de les parròquies de Figueres.
Aquest dissabte s’ha fet una Celebració
comunitària a la parròquia de Poble Nou.

la capella de Sant Sebastià, del carrer La
Jonquera; com a novetat introduïda aquest any
el gran pessebre mecànic es visita al local
parroquial del costat. Els horaris de visita són:
cada dia, de 6 a 8 del vespre. Dissabtes,
diumenges i festius: d'11 a 13 h, i de 18 a 20 h
(les vigílies de Nadal i Reis, només matins).

MISSES DE NADAL
La vigília del dia de Nadal, divendres dia 24:
– A les 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere.
– A 2/4 de 8 del vespre (19’30 h), a l’església de la
Immaculada.
El dia de Nadal, l’horari de misses és com els diumenges. A la tarda del dia de Nadal, que és
dissabte, no hi haurà misses anticipades.
L’endemà, festa de la Sagrada Família, les misses
habituals dels diumenges. L’adoració del Nen
Jesús, enguany, a causa de la pandèmia,
consistirà en una inclinació davant la imatge, ja
que no és permès de besar-la.
A les misses de la vigília i del dia de Nadal la
col·lecta serà per Càritas Alt Empordà Interior.

-Corals. Esperem que l’any vinent es pugui
reprendre la trobada de corals del dia de Sant
Esteve, impedida per la situació de la pandèmia.

MOSTRA DE PESSEBRES I DIORAMES
S’ha inaugurat aquest dissabte la Mostra de
Pessebres i Diorames organitzada per La Cate, a

ARXIPRESTATS
Els mossens i diaques dels arxiprestats de l’Alt
Empordà es troben aquest dimarts en la reunió
mensual a La Salut de Terrades.
ROMERIA A LA SALUT
El dia 28 de desembre es fa la tradicional romeria
al santuari de la Mare de Déu de La Salut de
Terrades. Per anar-hi a peu la sortida serà a les 8
del matí de davant de l’Hospital, i la tornada en
cotxes particulars. Avisar als telèfons 972 670 711
o al 972 510 026. Hi ha l’opció de dinar a
l’hostatgeria, amb inscripció prèvia (972 569 021)
o amb el formulari demanant-lo a l’adreça
palounierga@gmail.com

