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NADAL 

Nadal és un llum que no pot ser apagat ni per les 
tristes notícies que ens acompanyen en aquests dies, ni 
pel consumisme imposat, ni tampoc per l'enyorança 
dels qui estimem i no es troben ja amb nosaltres. 
Nadal és la presència de la Vida. Es Déu mateix fet 
home. Deixem sentir en el nostre cor la tendresa d’un 
infant que és Déu—amb—nosaltres. 
Val la pena prendre uns minuts per deixar-nos 
il·luminar, perquè, aquesta llum arribí ben endins, per 
sentir Déu carn de la nostra carn. Per descobrir, 
sorpresos, que l’esperança reneix en els nostres cors. 

Molt bon Nadal! amb afecte: Mn. Pere-Lluís 

 MISSES DE CAP D’ANY: 
dissabte, 31 Maçanet de Cabrenys, les 19 h.  
DIUMENGE 1 : Biure: 9,30 h. Agullana: 11 h. Darnius: 12,30 h 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA Alfons i Carmelita; Joan Verdú Costa.  BIURE (Sant Esteve) Sebastià Teixidor. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 23 €. — DARNIUS: 35 €.— MAÇANET: 65 € — PONT de MOLINS: 11 €. 

 

 MANIFEST PER LA PAU 
“A tots vosaltres, en aquesta Nit de Nadal, us voldríem enviar el nostre missatge de pau, tot i 
que al fer-ho correm el risc de ser detinguts.” 

Així començava el manifest dels objectors de consciència que el Nadal de 1975 es va llegir a 
diverses esglésies de part d’un grup de joves en edat militar, per implementar un servei civil 
que es pogués fer en comptes de la mili. Una acció que era un crit d’esperança, un camí cap a 
la pau. 

Una llavor que va donar els seus fruits: el reconeixement del dret a l’objecció de consciència a 
la constitució del 1978; la regulació per llei de la prestació social en substitució al servei 
militar el 1984 i la supressió del servei militar obligatori a l’Estat Espanyol el 2001. 

Han passat 47 anys d’aquell manifest. I aquesta nit volem recordar que aquest missatge de 
pau, malgrat les circumstàncies, continua essent vigent. 

Avui fa 10 mesos va començar la invasió russa sobre Ucraïna, una guerra que ens afecte a tots 
més d’a prop. Tots sabem que la guerra destrueix la vida, la cultura, els mitjans i els 
projectes. I quan acaba, ha deixat una llavor profunda d’odi que costa molt recuperar la 
confiança i els vincles entre la gent. 

Des de fa un temps s’ha iniciat la campanya Aturem les Guerres, que dia a dia es va estenen a 
més poblacions d’arreu de Catalunya, amb petits gestos que ens volen conscienciar de la 
noviolència, un camí més assenyat per construir la Pau. 
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A les nostres parròquies des de fa anys anem fent les caminades per la pau. Enguany, el 
dissabte 28 de gener al matí, sortirem de l’església de Pont de Molins per anar fins el 
santuari de la Mare de Déu del Roure, i volem adherir-nos a la campanya Aturem les guerres 
com una acció més dins de les nostres possibilitats.  

Avui Manifestem que volem posar-nos en el camí de les causes de Jesús, Príncep—de—pau, i 
proclamar com els àngels: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el 
Senyor».  

Que aquest Nadal no sigui només un Nadal de tradició i de costums, sinó un Nadal més solidari, 
més autèntic a l’esperit que Jesús ens va ensenyar. Un Nadal per CONSTRUIR LA PAU. 

 

 Bon Nadal a tothom 
Arribats al desembre, quelcom canvia en el nostre interior. Com cada any, amb il·lusió i seguin 
les tradicions, cerquem un racó net per omplir de verda molsa. Tot recuperant les figuretes 
adormides durant l'any, cobren vida escampades aquí i allà donen fe de l' escenificació del 
naixement de Jesús.  
Guarnir l' arbre de llumetes tot cofoi al seu costat, donen a la llar noves alegria, sensacions, 
escalf, benestar, recolliment tot pensant que aquest és el Nadal que voldríem per totes les 
llars del món.  

Mercè Gibrat, Darnius 
 

Fotos del pessebre de l'Artur Genís (Agullana) Si el voleu veure, poseu-vos en contacte amb ell. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Gràcies, bon Déu, per néixer 
enmig de les foscors de la humanitat. 
Sota la llum suau i radiant d' una estrella 
t'obres pas entre les tenebres de la nit. 

Gràcies, bon Déu, perquè amb la teva vinguda 
cel i terra s'abracen 
i és festa gran i tot es vesteix 
de la teva presència palpable 
recreant tota la creació de la teva Paraula feta vida. 

Gràcies, bon Déu, pel teu compromís 
d'acompanyar cada persona 
i recordar-nos que tots som dignes 
de viure en companyia. 

Gràcies, bon Déu, pel regal de la pau. 
La pau que reconcilia, que perdona, 
que construeix ponts 
i regala mirades que són acollida, 
la pau de mans obertes a l'ajuda, 
amb paraules que acaricien, 
i gestos que tenen cura dels germans. 

Gràcies, bon Déu, per ser Nadal; 
misteri que no ens deixa indiferents 
i ens compromet a ser testimonis 
de la teva tendresa als nostres carrers. 
Que, com els pastors, 
no deixem d'anunciar amb joia al cor i als ulls 
el que hem vist i sentit. 

Mercè Casamor, publicat a: “la missa de cada dia”, desembre 2022 


