
Betlem: Basílica Nativitat 

 Nadal 2022 

 “Ens ha nascut el Salvador, alegrem-nos-en. Avui la pau ha baixat del cel”. Aquest és el missatge 

central de la gran festa de Nadal. No fa gaires dies que presenciàvem, expectants, la rifa de la lote-

ria de Nadal i teníem curiositat per veure a qui li tocava la grossa. I els afortunats ho celebraven i 

compartien la joia amb els que tenien més a prop. Pels cristians el gran regal de Nadal, el premi de 

la grossa, és el naixement de Jesús a Betlem. El naixement del Salvador és el gran regal a tota la 

humanitat. Amb el temps, aquest regal l’hem anat embolicant i ornamentant, afegint-hi moltes 

coses que queden a l’exterior del Nadal. Hi hem afegit viatges, regals, àpats familiars, obsequis...  

Tot això està molt bé, però per a molta gent Nadal ha quedat reduït a això i a res més, sense des-

cobrir el que és essencial: El naixement de Jesús a Betlem. Anem aigualint i traient de contingut 

tota la festa, caient fàcilment en el pur materialisme 

 Les lectures de les Misses d’aquest dia ens expliquen el naixement de Jesús, ens parlen de les 

reaccions dels diferents personatges que envolten a Jesús: els pastors, la seva Mare Maria. També 

ens detallen qui és aquest infant: és el Salvador, el Messies, l’enviat de Déu, el Senyor. Aquest in-

fant és la llum que resplendeix en la foscor, la llum que il·lumina tots els homes, encara que el 

món no l’ha reconegut. Aquest salvador és la Paraula que ha plantat la seva tenda entre nosaltres. 

 Ens ha nascut un Salvador. El que Déu ha fet en l’home Jesús, que sigui el Salvador, també ho 

ha fet en mi i en cada persona. Déu ens ha donat a Jesús com a Salvador, que avui el contemplem 

naixent a Betlem. I el salvador que hi ha en mi ha nascut? Dins de cada persona hi ha un salvador 

que pot donar llum al seu entorn en qualsevol moment. Com podem fer néixer el Salvador en el 

nostre cor? Ens cal intentar valorar allò que Déu va valorar en el primer Nadal: la senzillesa, la pe-

titesa, els infants, la sobrietat, el silenci, la contemplació, els més necessitats i marginats.  

 AVUI: contemplem  i agraïm el naixement de l’infant a Betlem i intentem viure aquests fets amb 

el mateix esperit del primer Nadal, esforçant-nos per  descobrir allò que Déu va valorar en el  nai-

xement de Jesús a Betlem.  



25 de desembre de 2022 
“També Josep va pujar de Galilea, 

del poble de Natzaret, a Judea, al 

poble de David, que es diu Betlem, 

perquè era de la família i descendèn-

cia de David. Josep havia d'inscriu-

re's juntament amb Maria, la seva 

esposa. Maria esperava un fill. 

Mentre eren allà, se li van complir 

els dies  i va néixer el seu fill primo-

gènit: ella el va faixar amb bolquers 

i el posà en una menjadora, perquè 

no havien trobat cap lloc on hostat-

jar-se 

(Lc 2,4-7) 

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL: 

Càritas manté oberta la campanya de 

Nadal que s’allarga fins al  set  de gener. 

Es poden fer les aportacions monetàries 

directament a Càritas,  a les caixetes de 

cada Parròquia o al c/c ES64 21000023 

4101 0161 5988 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 

El diumenge entre Nadal i Any nou se celebra la festa 

de la Sagrada Família.  Quan Nadal s’escau en diu-

menge, com aquest any, la festa se celebra el diven-

dres, 30 de desembre. Per això la Missa en la festa de 

la Sagrada Família, se celebrarà a LES RODES  di-

vendres, dia 30, a 2/4 de 8 del vespre. 

FELIÇ NADAL 

Aquesta és una felicitació feta de bons senti-

ments, com tot bon missatge nadalenc. Però 

cal ser molt sincer amb allò que hom demana, 

amb allò que hom diu, amb allò que hom ex-

pressa, per no omplir els paràgrafs de frases 

fetes i tòpics nadalencs que poden no signifi-

car res. Aquests dies escoltarem tantes veus 

plenes d'eslògans nevats, de cants i brindis 

sonors, de paraules com pau, amor i felicitat, 

que potser cal intentar desitjar, altrament, 

que neixi el nen Jesús a les nostres vides. 

Anem-hi. 
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En les misses del  26 de desembre de 2022 al  primer de gener de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Difunts Ribas;  7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Joaquim Fernández Sanz 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Mn. Narcís Costabella 7 t Ànimes 

Divendres  7,30  v Pepita Castany i difunts de la seva família 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Josep Massanas  7 t. 
Joan Frigola Corominas i  

Ramon Soler 

Diumenge  

ANY 
NOU 

10 m.  Intenció Particular;   Sebastià Rigau Pararols;  
11 m. 
ANY 
NOU 

Comunitat Parroquial  12 
Josep Sitja i Maria Salvatella;  

Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Montserrat Casals Juanola,  de 86 anys 
Dolors Congost Grabuleda, de 92 anys 

Dilluns, FESTA DE SANT ESTEVE. 

A l’església parroquial de Santa Maria, a les 12 del mig-

dia, CONCERT DE NADAL que ens oferirà Les veus de 

l’Estany.  

ELS NÚVOLS DE NADAL   

Els núvols de Nadal no sé què tenen 

Que són manyacs: no posen gens de malícia al cel: 

pel blau puríssim dolçament s’encenen 

i de nit deixen de veure algun estel 
 

És una de les coses més alegres 

veure entre núvols els estels brillar. 

Tenebres de Nadal, no són tenebres; 

més hi veig en vosaltres que no en el dia clar. 
 

Ai, nit que vas passant silenciosa; 

ai, núvols blancs que pels estels passeu; 

ai, llum, que no ets enlloc misteriosa; 

ai, portal de Betlem, que ets tot arreu!. 
 

Quan me vulgueu donar més alegria 

parleu-me dels Nadals ennuvolats, 

i em veureu com infant que somnia, 

que riu a lo que veu amb els ulls aclucats.  

(Joan Maragall) 

 

QUÈ ÉS NADAL? 
 

És amor. És esperança. És fe. 

És alegria. 

És principi de Redempció. 

És una etapa de la nostra història de Salvació. 

És trobada amb Crist, Nen. 

És conversió i renovació. 

NIT DE NADAL 
Pastoret d’ovelles blanques 
no tens por, tot sol, al prat?. 
– No estic pas sol!, mira els àngels 
voleiant al meu costat! 
– Jo sols veig una nit fosca. 
Fosca? No la saps mirar! 
És tota plena d’estrelles 
en un cel brillant i clar! 
-Pastoret, potser somnies… 
-Potser tu, ets l’adormit, 
si no veus les meravelles 
que ens volten aquesta nit. 
-No em vinguis amb fantasies!, 
estic ben serè i despert. 
-Pobre! Si no veus cap àngel, 
deus tenir el cor molt desert!. 

Joana Raspall 


