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  PREGUEM AMB  ESPERANÇA 
Germans, viviu sempre contents, no us canseu mai  
de pregar, doneu gràcies en tota ocasió (1Te 5, 16-24) 
 

Senyor Jesús,  

la paraula que hem escoltat avui 

exhorta a viure sempre contents, 

a no cansar-nos mai de pregar 

i a donar gràcies en tota ocasió. 

 

Hem de reconèixer  

que no sempre vivim així 

potser perquè no tenim la fe prou viva 

o no prestem gaire atenció 

a la presència del teu Esperit en nosaltres, 

o qui sap si no valorem com caldria 

la gràcia de ser els teus deixebles, 

de tenir la teva llum i de saber 

que som estimats incondicionalment. 

 

Fes-nos, Senyor, persones i comunitats 

més conscients d’allò que som 

i de tot el que hem rebut  

i rebem gratuïtament 

perquè ho sapiguem agrair, valorar 

i estimar-ho com el gran tresor 

que omple la nostra vida 

i que volem compartir amb els altres. 

 

TESTIMONIS DE LA LLUM   (Jn 1, 6-8; 19-28) 
 

Celebrem, avui, Santa Llúcia, màrtir del segle IV, patrona de la 

bona vista. Recentment, el Papa Francesc  ha recordat tres valors 

de la Santa. El coratge del qual "tots necessitem per afrontar les 

proves de la vida"; la solidaritat tenir un esperit comunitari, 

estem fets per ajudar-nos, acompanyar-nos i sostenir-nos els uns 

als altres; i la donació: "la vida està feta per ser donada", perquè 

la persona es desplega i realitza, estimant. El mateix nom 

“Llúcia”  vol dir llum. Una persona és "lluminosa" en la mesura 

que és un do o un regal per als altres 
 

I això ens pot fer pensar que una vessant de la lluminositat és la 

credibilitat d’una persona, que -en bona part- depèn de la 

coherència que observem entre la seva  paraula i  la seva vida. 

Un que està trist, és creïble quan parla de l’alegria? o, un que està 

desencisat quan parla de l’esperança? o, un egoista quan parla 

de la solidaritat i de l’amor? o, un que viu cofoi o en una relativa 

opulència quan parla de l’austeritat?.  La manca de coherència 

no només desprestigia  el qui parla, sinó que  crea sospites sobre 

el valor de les seves  propostes.  
 

Els testimonis són contemplats amb respecte, per la seva 

coherència, encara que de vegades no en podem fer cas. Un 

testimoni ha de ser necessàriament humil, mai prepotent ni 

impositiu  i, si de cas propositiu. 
 

Les lectures del diumenge evoquen dos testimonis ben assenya-

lats. Isaïes (Is 61,1-2; 10-11) se sent ple de goig, experimenta 

que se sent acompanyat pel Senyor,  i  així ho anuncia. No predi-

ca una doctrina, sinó que és un  testimoni de la Bona Nova:  la 

curació, la llibertat, la llum, l’alegria i la gràcia del Senyor. 
 

L’altre testimoni és Joan Baptista, el profeta auster que predi-

ca en el desert: ”vingué a donar testimoni de la Llum”. Predicava: 

“aplaneu el camí del Senyor”. D’ell, diu sant Agustí, que era 

només “una veu”, una veu al servei de “la Paraula”.   
 

Ambdós no són profetes de calamitats, sinó de  joia, d’esperan-

ça i de conversió. I, avui, com podem ser lluminosos? Una 

pista important és: sent humils i tenint una identitat cristiana 

creïble, que no estiguem centrats en els nostres interessos, que 

no ens prediquem a nosaltres mateixos ni les nostres maneres 

de veure i jutjar els fets i  les persones. Ell és la Llum i no 

nosaltres, en tot cas, l’hem de reflectir amb la nostra voluntat de 

fidelitat, coherència, i servei. 
 

Sant Pau ens recomana testimonis lluminosos: “Visqueu sempre 

contents, no us canseu de pregar, doneu gràcies en tota ocasió, 

...examineu-ho tot  i quedeu-vos allò que trobeu bo” (1Te 5,16-24)  

Per aquests consells pràctics, comptem amb la intercessió de 

Santa Llúcia, per viure l’Advent amb coratge i amb l'alegria, i 

esdevenir bons testimonis de la Llum.  
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►CELEBRACIONS DEL NADAL 
Durant el temps de l’Advent s’oferien diverses 

iniciatives  parroquials de formació. Enguany tot ha 

quedat trastocat: aquests oferiments,  l’aforament 

en les celebracions, la catequesi... Algunes reunions 

s’han deixat de fer, d’altres s’han fet amb limita-

cions atenent les mesures i restriccions que hem 

d’observar.  

Tenim un temps per repensar moltes coses, revisem 

si  allò que fins ara  s’oferia continua sent oportú  o 

ens cal redefinir-ho. També és temps  de tenir cura i 

d’ajudar-nos en la vivència cristiana: pel que fa a la 

pregària personal, a les celebracions (Misses/sagra-

ments), a la formació, a sentir-se església i seguir el 

pols de a vida de les parròquies i de la diòcesi (full 

diocesà i parroquial), etc...  

Ara, pel que fa a les celebracions de la penitència i 

del Nadal, les tradicionals misses del gall són -més 

aviat- misses de vigília o del pollet i, aquí, les 

apuntem:  

CELEBRACIONS COMUNITÀRIES de la PENITÈNCIA: 
Diumenge, 20, a les 12 h, a Santa Pau 

Dilluns, 21 de desembre, a les 20 h, a Sant Esteve 
 

    HORARIS DE LES CELEBRACIONS DEL NADAL 2020 
Parròquies 
 

Vigília de Nadal 
24 de desembre 

Dia de Nadal 
25 de desembre 

Sant Esteve (no hi ha el rés del rosari) 

19 h del vespre 
11 h 

Santuari del Tura  8 h i 19 h  

Església del Carme 19,30 h del vespre 8’30 h i 11’30 h 

Sant Pere Màrtir  10’30 h 

Sant Roc 19,30 h del vespre 11’30 h 

 St Cristòfor les Fonts 19 h del vespre  

Batet 20 h del vespre  

La Cot  12 h 

Santa Pau 20 h del vespre  

Riudaura  9’30 h 
 

►ESTIGUEM A PROP DELS QUI MÉS HO NECESSITEN 
Tinguem un gest de generositat que faci Nadal, per a 

bé de molts que manquen d’una mà solidària per 

sobreviure amb un mínim de dignitat. Comptem que, 

a només dos metres de tu Càritas mira de tenir una 

resposta davant la Covid-19 que ens plana en aquest 

Nadal 2020. La col·lecta de les Misses del dia de 

Nadal anirà destinada a Càritas Garrotxa.  
 

►PESSEBRES 

Molts haurem fet pessebres amb ànima: humans, 

evangèlics, casolans... En tenim a les llars (fami-

liars), a les esglésies, arreu. Tenim la XXVIIIª Mostra 

d’Olot de l’Agrupació. I a Sant Francesc, promogut 

per l’Associació d’Amics de Sant Esteve i del Tura, hi 

ha el Pessebre d’Integra. S’inaugurarà dissabte 

vinent, 19 de desembre, a les 12 del migdia. 

Felicitem tots els pessebristes perquè abonen que 

l’esperit coral bategui amb la tendresa del Nadal. 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Francesc Codina Feixas, als 93 anys   

Juanita Pla Martí, als 70 anys 

Roser Carreras Borràs, als 78 anys 

Carme Quintana González, als  84 anys  

     Doneu-los, Senyor el repòs etern !  
 

 

►QUI HO HA DIT QUE NO HI HAURÀ NADAL? 
Aquestes reflexions d’en Miquel Àngel Ferrés ens poden 

ajudar a pensar i pregar. Ens fan descobrir  l’autenticitat 

d’un rostre tendre del Nadal i ens interpel.len, enmig 

dels temps pels quals travessem: 
 

1. Hi haurà Nadal perquè la tendresa en aquests 

moments és un bé essencial. 
 

2. Hi haurà Nadal perquè aplicarem el toc de queda a 

moltes coses supèrflues i ens revestirem 

d’humanitat. 
 

3. Necessitem Nadal perquè faci de vacuna contra els 

nostres egoismes i estupideses. 
 

4. Hi pot haver un Nadal millor, més terapèutic per una 

societat amb mascareta  però sense màscares 

d’autoengany? 
 

5. Haureu viscut mai un Advent tan fecund d’esperança 

com aquest? 
 

6. No és més autèntic el pessebre del món sofrent, on 

Jesús neix, que els bucòlics muntatges nadalencs 

que fem en miniatura? 
 

7. Voleu dir que Jesús, que no troba lloc a l’hostal dels 

satisfets, no vol néixer al cor dels geriàtrics, dels 

hospitals, o a casa de gent gran que se sent sola? 
 

8. Si Jesús neix als afores, en la nit dels pobres, no 

voldrà il·luminar primer els qui han perdut la pau, la 

salut, la feina, el sostre o l’esperança? 
 

9. No són més reals que les del pessebre les figures 

humanes dels malalts que s’endinsen a la cova dels 

hospitals tensionats? 
 

10. Quins millors regals no rebríem que la decisió dels 

rabadans, repatanis amb les mesures de 

prevenció, de fer bondat d’una vegada? 
 

11. Quin millor Nadal hi hauria si fóssim capaços de 

desconfinar la fe, augmentar l’aforament a 

l’esperança i no fer restriccions a la caritat? 
 

12. Hi haurà Nadal perquè Déu es posiciona al costat 

nostre compartint la nostra fragilitat. 
 

13. Hi ha d’haver Nadal perquè el Príncep de la Pau 

insisteix a arribar com un immigrant desesperat a 

qui no donem acolliment. 
 

14. Quins Herodes estarien més inquiets per si estigués 

naixent una nova fraternitat? 
 

15. Hi haurà Nadal perquè el seu Misteri de llum ens 

embolcalla i brilla més quan més a la fosca estem. 
 

16. Descobrirem Nadal si l’esperem amb cor de 

pastors enlluernats, com va ser en el primer Nadal 
 

17. Salvarem el Nadal i ens salvarem per Nadal si el 

vivim com cal, cadascú al seu corral. 
 

18. Hi haurà Nadal perquè tant de dolor no pot ser 

inútil. Perquè Nadal és el preludi de la Pasqua. 

 
  

 

 


