
Estem celebrant les festes de Nadal i això vol dir celebrar que Déu és amb nosaltres. Les lectures 

de l’Evangeli que aquests dies hem escoltat sobre el naixement de Jesús tenien un caire narratiu; 

ens explicaven, seguint l’Evangeli de Sant Lluc, a tall d’història el que en realitat havia passat. Avui 

hem escoltat l’Evangeli de Sant Joan que, per explicar-nos el mateix fet, ho fa d’una manera ben 

diferent, fent tota una reflexió profunda sobre el que Déu ha fet i continua fet per a tots nosaltres. 

El text identifica Déu amb la PARAULA. L’Evangeli d’avui ens diu tot el que Déu ha fet, des de la 

creació del món, per comunicar-se amb els éssers humans. Com la humanitat  ha respost a la invi-

tació que Déu li ha fet. D’alguna manera en el text de l’Evangeli que hem escoltat hi podem desco-

brir els moments culminants d’aquesta història.  

La Bíblia recull una sèrie de trobades  i separacions entre Déu i la humanitat. La Paraula (Déu) ofe-

reix Vida i Llum. Però molt sovint aquesta paraula i aquesta llum han estat refusades per part de 

la humanitat. “Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit”.  Malgrat tot això , Déu, tossuda-

ment, no ha desistit del seu projecte. 

Al final del text la Paraula rep el nom propi: JESUCRIST. Jesús té un origen diví i Ell és l’únic que 

ens pot parlar i explicar com és el Pare. És en Jesús on es pot produir l’autèntic diàleg entre Déu i 

la humanitat. Això ens fa adonar que mai Déu ha estat tan prop de la humanitat. Jesús esdevé el 

gran regal que Déu fa a tots els homes i dones.   

La segona lectura, amb paraules ben diferents, ens ve a explicar el que diu l’Evangeli: Déu, perquè 

ens estima, ens ha enviat el seu Fill Jesús per tal que nosaltres, i tota la humanitat, poguéssim es-

devenir Fills de Déu. La contemplació de tot el que Déu ha fet i fa per a nosaltres ens ha de portar 

a Beneir al Senyor. Com vàrem veure ahir llegint l’Evangeli de l’adoració dels pastors, seguim a 

aquells que amb humilitat s’aproparen a la cova de Betlem i en sortiren glorificant i lloant Déu per 

tot el que havien  vist.  

EN AQUESTA MISSA obrim el nostre cor a Jesús, la paraula de Déu feta carn, beneïm-lo, lloem-lo i 

agraïm, tot el que ens ha donat i ens dóna. 
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MIRAR ENRERE, MIRAR ENDAVANT 
La humanitat, de segles, que mesura el 
temps i el divideix en porcions. És el que fem 
amb els anys. I en un moment donat hem 
convingut que acaba un any i en comença un 
altre. És el que passa just aquests dies. 
El canvi d’any ens permet fer una ullada al  
passat per agrair les coses bones i demanar 
perdó per les no tan bones. És moment tam-
bé de mirar endavant amb esperança i 
il·lusió. Començar l’any amb actituds decidi-
des i conviccions fermes de que, amb l'esforç 
i bona voluntat de tots, el nostre món pot ser 
una mica millor i força més agradable. 

PREGÀRIA DAVANT EL PESSEBRE 
La llum de Nadal ens crida també a nosaltres,  

Jesús, germà, fill de Maria, fill de Déu.  

Ens crida com va cridar aquells pastors  desconcertats,  

i com va cridar els mags  

per fer-los emprendre aquell llarg camí. 

Perquè a Betlem, en la teva carn tan feble,  

en el teu rostre d'infant  

que encara no ha après a mirar el món,  

nosaltres hi veiem tot l'amor de Déu.  

En la teva carn, hi ha aquell amor, aquella tendresa,  

aquella esperança confiada 

que només Déu és capaç de donar. 

En la teva carn, Déu s'ha fet un dels nostres,  

i això és la cosa més gran que ningú  

no hagués pogut arribar mai a somiar.  

Mirant-te aquí, ajagut al pessebre, 

 acompanyat de l'estimació de Maria i Josep,  

volem posar a les teves mans les nostres il·lusions  

i les nostres pors, el nostre desig de fidelitat  

i també el nostre mal. 

I volem posar-hi el món sencer:  

els qui més estimem i els qui no coneixem, els de prop  

i els de lluny; i sobretot, els qui més pateixen.  

Jesús, germà, fill de Maria, fill de Déu,  

escalfa'ns amb la claror del teu amor,  

escalfa el món sencer amb la claror del teu amor. 

 

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL 

Continua oberta la  campanya Nadalenca de 

CÀRITAS, fins diumenge vinent (9 de gener). 

Es poden fer les aportacions monetàries direc-

tament a Càritas, a les caixetes que hi ha a 

cada Parròquia,  

o al c/c  ES6421000023410101615988 

EL QUI ÉS LA PARAULA  
ES VA FER HOME 

Celebrar el Nadal és celebrar que Déu 

és amb nosaltres. No estem sols.! 

Déu ens ensenya, en el pessebre, a par-

lar des del silenci i la contemplació, 

perquè creure és deixar-se il·lusionar 

per la seva llum, i Ell espera dels homes 

una trobada lluminosa i un diàleg de 

cor. 

Avui Jesús segueix sent paraula en la 

història, pels qui tenen obert el sentit de 

la fe, per entrar amb comunió amb Ell i 

participar en la seva filiació divina. 

També avui ve a la nostra vida per a 

plantar la seva tenda, que és llar, recer i 

acollida per a tots. 
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En les misses del 3 al 9 de gener de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Margarida Sala Font, de 81 anys  

Un dia va baixar el Senyor a la terra en forma de captaire, s'acostà a casa d'un sabater i li va dir:   
-Germà, fa temps que no menjo i em sento molt cansat, encara que no tinc ni una sola moneda voldria de-
manar-te que m'arreglis les meves sandàlies per a poder seguir caminant. 
El sabater li va respondre:   
-Jo sóc molt pobre i ja estic cansat que tothom vingui a demanar i ningú vingui a donar!. 
El Senyor li va contestar:  -Jo puc donar-te el que vulguis. 
Diu el sabater:   
-Diners inclosos?. 
El Senyor li va respondre:   
-Jo puc donar-te deu milions d'euros, però a canvi de les teves cames. 
Per què vull jo deu milions d’euros si no podré caminar, ballar, moure'm lliurement?, va dir el sabater. 
Llavors el Senyor replica:   
-Està bé, et podria donar cent milions d'euros, a canvi dels teus braços. 
El sabater li respon:  
-Per què vull jo cent milions d'euros si no podré menjar, treballar, jugar amb els meus fills...? 
Llavors el Senyor li va dir:   
En aquest cas, jo et puc donar mil milions d'euros a canvi dels teus ulls. 
El sabater va respondre espantat:  
-De què em serveixen mil milions d'euros si no puc veure l'alba, ni a la meva família i els meus amics, ni 
totes les coses que m’envolten?  
Llavors el Senyor li va dir: Ah germà meu, ja veus si n’ets d’afortunat  i no te’n adones !. 
 

LIMITACIONS  D’AFORAMENT: Degut a la pandè-
mia torna haver-hi limitació d’aforament a les esglési-
es, tal com diu l’autoritat civil.  Es permet un màxim 
del 70% de la capacitat, mantenint sempre la distància 
de 1,50 metres entre persones, degudament equipades 
amb mascareta.  
 

FESTA DE REIS El proper dijous s’escau la festa de 
REIS. Aquell dia les misses seran com els diumenges i 
festes: les anticipades i les del dia 

Dilluns 7,30 v Intenció particular; Tots els difunts;  7 t. Ànimes  

Dimarts 7,30 v Intenció particular 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Intenció Particular  7 t. Ànimes 

Dijous  
 

FESTA 
DE 

REIS 

10 m. 
Carme Riera Pujol (Aniv.); Joaquim Tarafa José;  

Sebastià Rigau Abril; Joaquima Pararols;  
Gaspar Llovera; Teresa Graells; Teresa Llovera 

11 m. Comunitat Parroquial 
12 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Martirià Barceló 
Boschmonar; Rosalia Bartis Vinardell 

8 v. Família Sarquella Comerma; Montserrat Cos Dillet 

Divendres 7,30 v Difunts Ribas 7 t. Joaquim Camós (Aniv.) 

Dissabte 8 v Difunts Blanch Busquet  7 t. Família Costabella Jordà  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Maria Rosa; 

Dolors Giralt; Josep Pinatella 

11 m. Comunitat Parroquial  
12 Francesc Ribas Vilà; Francisco Constans Pagès  

8 v. Comunitat Parroquial  

EL SABATER POBRE 


