
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 25 de desembre - NADAL         Nº 1021 
 

UN NOU NADAL: TROBAR EN JESÚS EL MISTERI  DE DÉU  
Amb el Nadal, creiem que Déu és expressiu en l’Infant de Betlem. 

El seu nom per sempre és Emmanuel, que vol dir: Déu és amb 

nosaltres. I això és el que celebrem. No es tracta de celebrar 

l'aniversari del seu naixement, ocorregut en  aquest proppassat 

remot dels 2022 anys. Celebrem una realitat present.  
 

Aquest és també l'anunci d'Isaïes, que havia de portar al poble 

una alegria immensa: «El poble que avançava a les fosques ha vist 
una gran llum, una llum resplendeix pels qui vivien al país tenebrós».  
Aquest és el sentit de la narració de Lluc, que barreja teologia i 

història, símbol i llegenda, per fer arribar als homes de tots els 

temps la bona nova: «Avui us ha nascut el Salvador, el Messies, el 
Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en bolquers, 
posat en una menjadora».  
Això és el que diu Pau en la seva carta a Titus: «Estimats: s'ha 
revelat l’amor de Déu que vol salvar tots els homes». Perquè té un 

valor perenne, etern, universal, aquesta comunió del cel i la terra, 

de Déu i la humanitat, que s'ha manifestat en el naixement de 

Jesús.  
 

D'aquest missatge de les lectures nosaltres en som els 

destinataris i, a més a més, en podem ser testimonis. Perquè  

ressoni la bona notícia: l’Infant de Betlem és Déu amb 
nosaltres. N’hi ha tants a qui no  ha arribat la bona notícia que 

Déu és en allò que és petit i quotidià, en allò que és humà, en allò 

que és a l’abast  i podem tocar i podem estimar! 
 

Els qui tenim la sort de celebrar amb goig aquest Nadal, hem de 

posar el cor i la vida en tensió fins que Nadal alegri la vida dels 

cors adolorits, perquè puguin somriure; dels qui estan en recerca, 

perquè puguin trobar, i dels qui pateixen pels trencaments, 

rancúnies, violències o guerres, perquè  puguin arribar a  abraçar-

se, ja que s’estimen.  
 

Nosaltres ens hem d'enfortir amb el nou Nadal, per tal de tenir 

més un sentit de Déu que ens estima i que podem estimar-nos. 

Perquè Déu s’ha fet germà de tots amb l’Infant de Betlem, i 

compta amb la humanitat com la  seva gran família, que habita en 

el globus terraqüi, on tots hauríem de poder-nos sentir i viure  més 

com a germans.  
 

El nou Nadal és la gran oportunitat per tornar a contemplar el gran 

misteri de l’Amor de Déu. Déu s’ha fet home, Déu s’ha fet un de 

nosaltres. Ja no hi ha distància entre cel i terra. Les senyes de 

l’Infant de Betlem són les d’un nen en bolquers posat en una 

menjadora. En ell hi ha la grandesa i la senzillesa. L’amor i el servei. 
 

Avui, especialment, però també sempre, visquem i celebrem 

l’esperit d’un Nadal lluminós, expressiu i gran en la tendresa de 

l’Infant de Betlem, el Salvador del món, que és -per sempre més- 

amb nosaltres.  
 

Joiós Nadal per a tots, i sempre, en la tendresa i l’esperança !   

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PREGÀRIA 
El qui és la Paraula es va fer home. I plantà 
entre nosaltres el seu tabernacle. Jn 1, 1-18  
 

Gràcies, Senyor, pel Nadal tradicional  
que ens connecta amb la fe  
dels pares i els avis,  
i que aporta valors d’evangeli  
a la nostra cultura popular: 
la reunió de família, els desigs de pau  
a tota la llista d’amics,  
el pessebre i les nadales, 
la festa al voltant de la taula ben parada...  
 

Vivim temps incerts: moltes persones soles, 
famílies fragmentades, famílies diferents. 
També elles tenen el seu Nadal:  
si no és el que dicta la tradició,  
no per això és menys autèntic.  
 

El teu Nadal, Jesús,  
va ser el Nadal de la precarietat  
de qui neix en un pessebre i no sap  
quan vindran a fer-l’en fora.  
El Nadal dels forasters  
que no tenen qui els aculli 
 i que hauran de fugir a l’exili 
 per salvar la vida.  
El Nadal d’una família atípica:  
una situació sense cap ombra de pecat,  
però que la Llei no havia previst.  
 

Tu, Jesús, has vingut per a tots,  
els tradicionals i els alternatius,  
els qui esperen Nadal amb ànsia 
 i els qui el voldrien passar per alt.  
Queda’t amb nosaltres. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► NADAL és una llavor 
    Nadal és un naixement 

    --per això fem festa-- però, no,  

    encara, una maduresa. 

    Nadal és una llavor, 

    --llavor de Déu sembrada 

    al nostre terrer-- 

    però no, encara, una collita. 

    Nadal és, ja,  

    Déu-amb-nosaltres, 

    --humil i pobre, un de tants-- 

    penyora i promesa del Déu  

    que serà un dia tot en tots. 

    Entre el naixement i la maduresa, 

    entre la sembra i la collita, 

    entre el present i el futur, 

    hi ha un llarg camí: 

    el camí del treball responsable,  

    de la paciència amorosa, 

    del dolor i de la lluita solidària, 

    i, sobretot, el camí de l’esperança. 

    Que aquest Nadal sigui,  

    per a tu i per a mi, 

    i per a tothom, 

    font de joia serena.  (pregó nadalenc) 
 

► EL GRA DE SORRA DE NADAL   
Tots tenim una missió a complir,  

encara que sembli insignificant  

com un gra de sorra. 
 

No es pot ser pedra angular 

si un no se sap gra de sorra. 

Només es pot mirar la immensitat del mar 

quan un és, a la platja, gra de sorra. 

A vegades potser ens toca fer grans coses,  

però la meravella 

és el petit gra de sorra de cada dia. 

A vegades estem tan cansats  

que només podem posar 

el gra de sorra... 
 

El gra de sorra és anònim, 

i qui suporta el pes del sofriment  

són persones anònimes. 

El gra de sorra és ordinari,  

i l’amor el fa extraordinari. 

No s’escriurà res d’ell,  

tan petit és el gra de sorra. 
 

El gra de sorra fa pensar en el pessebre de Nadal, 

que per senzill i humil toca la tendresa del cor. 

Gra de sorra, que podem admirar  

en el Pessebre de Sant Francesc. 
 

Nosaltres posem el gra de sorra; 

i Déu es cuida de construir  

i de fer coses grans per mitjà nostre. 
(Text llegit a la inauguració del pessebre de Sant Francesc. Del llibre  
“Ni santo, ni mediocre”  de Javier Garrido, ofm, adaptació) 
 

 

►CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS GARROTXA 

 

Amb Nadal hem de dur llum a totes les llars que 

s’enfronten a la pobresa i la soledat, perquè es 

dilueixi la foscor de les seves vides. Siguem 

portadors de llum, d’acord amb el significat del 

Nadal: el naixement de l’amor que es compromet 

amb els que més pateixen, amb els que menys 

tenen, amb els que se senten sols i amb els qui 

malviuen precàriament. Aquest Nadal, siguem 

amor i llum fraternal. 

La col·lecta de les misses del Nadal aniran 

destinades a Càritas Garrotxa.  
 

►SANT ESTEVE, patró de l’església parroquial 
 Dilluns, 26 de desembre 

- A les 11 h,  Visita guiada i portes obertes al Tresor 
Parroquial i a la Sala de Maquetes Mn. Lluís Solà fins a les 
11’40 h. 
- A les 11’30 h, repic festiu de campanes (toc 

manual de campanes a Sant Esteve, a càrrec de 

Xavier Pallàs).  
 

- A les 12 h, MISSA solemne concelebrada 
Predicarà l’homilia Mn. Miquel A. Ferrés, i els cants 

seran acompanyats per la Coral JOLIU (Mª Rosa 
Fluvià). Som convidats a participar-hi. 
La col·lecta serà a favor de la campanya per a la 

reposició de les imatges a la façana. 
 

Demanarem especialment la intercessió de SANT 

ESTEVE per les parròquies de la ciutat i per tots els 

qui fan possibles els seus serveis, pels malalts i les 

persones d’edat avançada, per totes aquelles  

persones que en el darrer any ens han deixat per 

anar a la casa del Pare, pel tremp comunitari i el 

testimoniatge que escau de fer expressiu els 

cristians, i perquè sapiguem estar sempre a prop de 

tots els convilatans. 
 

► SANT ESTEVE: pro imatges a la façana 

Amb les festes de Nadal que s’acosten, l’Associació d’Amics 

de Sant Esteve i del Santuari de la M. De D. Del Tura ens 
recorda la Campanya popular per la reposició de 
les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant 
Valentí a la façana de Sant Esteve.  
 

Podem  fer els nostres  
DONATIUS a través de les 
caixetes de l’església i 
també dels comptes oberts, 
bo i fent constar aquesta 
destinació:  

CaixaBank      ES62 2100 0008 2202 0088 9251  

BancSabadell ES15 0081 0086 0900 0245 1848  
 

 

 

No és avet,  
ni faig, ni neu, 
l´alegria de Nadal,  
sinó el partir el pa i la sal  
de la nostra vida breu/  
entre el pobre i el malalt,  
el malaurat i el romeu, 
 i trobar Déu dintre teu.  
Això és l´autèntic Nadal. 
 

                 (Mn Pere Ribot) 

 
 

  

Els alumnes d’IFE, 
d’INTEGRA han fet 
a Sant Francesc  
un pessebre amb 
elements naturals i 
de proximitat; és 
molt original, ex-
pressiu i solidari. 
Els ho agraïm, els 
felicitem i, és clar, 
sou convidats a 
visitar-lo! 

 

 


