Ens prenen el Nadal?
Lluís Ramis, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Num.

809
13
desembre
mb
bre
re
2020

Cada any, el quart
diumenge
d’Advent
realitzem la Col·lecta de
Càritas Diocesana de
Nadal destinada a que
aquelles persones que
estan més necessitades
puguin passar els dies
nadalencs una mica millor. Des de la mateixa
Càritas ens fan una proposta de reflexió que jo
transmeto aquí:
L’actual situació de
pandèmia ens fa témer
que les festes de Nadal
d’aquest any quedaran
molt afectades en les seves formes de celebrarse: els àpats, les compres,
les celebracions festives i
tradicionals, i tantes expressions a les que estem
fets... i això ens pot fer
creure que aquest any
ens prenen el Nadal.
Potser aquest patiment ens ajuda a redescobrir que
Nadal no és un dret, sinó que és un do de Déu, i com a
do és gratuït, i ens cal aprendre a dir més sovint gràcies
pels dons que rebem, i a maleir menys quan no podem
rebre determinats regals que ens agradaria tenir.
La pèrdua, aquests dies, no tothom la viurà de la
mateixa manera: el que per a alguns és pèrdua, per altres s’ha convertit des de fa anys en condició de vida:
tristesa, soledat, fam, fredor dels sense llar... De debò
ens prenen el Nadal? Com a cristians, encara que sembli una consideració dura, tot plegat ens està apartant la
vena dels ulls per veure-hi amb més finor el Misteri de
Nadal. Des de les hores més silencioses a casa podrem
contemplar amb mirada més profunda la solitud del
pessebre, la pobresa del portal de Betlem: ens adonarem que celebrem uns depreciats del seu temps.

Sobretot, però, podrem adonar-nos que en el Misteri del Nadal no
hi ha un invent nostre: sempre se’ns omple la boca amb que Nadal és
una celebració merament comercial i potser nosaltres hem estat els que
hem consumit més, i hem dit que són uns dies per estimar-nos mentre
que el nostre entorn és ple de descartats als quals no fem gaire cas.
El nostre Nadal inventat fa moltes esquerdes, però el do de Déu de
Nadal torna a portar novetat, oportunitat, crida al goig per a tothom,
una germanor més enllà de la mera simpatia, una solidaritat que va del
paternalisme cap a una veritable fraternitat.
Per als cristians la discriminació de persones és
un greu pecat. Nadal, des
del primer Betlem, sempre
viu i renovat, és un punt
petit i humil de llum, però
poderosament atractiu: en
la seva humilitat no inunda
de llum, sinó que atreu. Les
llums potents dels carrers
il·luminen i fan diferència,
fan distingir fàcilment el
ric del pobre, el qui ho té
tot i el qui dorm a terra; la petita llum de Jesús atreu per igual... caminant en les nostres fosques cap al Nadal de Jesús tots som ben iguals;
la mirada fixa en Jesús ens fa dir gràcies, lluny de comparar-nos els uns
als altres, i més lluny encara de discriminar-nos; solament som cors que
bateguen idènticament amb la dansa de la creació que canta la joia del
naixement de Jesús.
De debò serà menys Nadal aquest any? El Nadal de Jesús serà el
mateix de sempre, per fer-nos llevar una mica més humils, més pobres,
més germans de tots, més fills i filles de Déu. Anunciem aquest Nadal a
tothom i fem que arribi a totes les llars.
Tinguemho present el
proper diumenge dia 20 quan
fem la col·lecta
per a la Càritas Diocesana i
en tants altres
moments del
que ens queda del temps
d’Advent i del
Nadal.

Als fidels de Santa Maria del Pi
Sóc Mn. Joan Rodríguez. Des de fa ja un mes i mig estic ben acollit a la
Rectoria del Pi, gràcies a l’amable hospitalitat de Mn. Lluís, Rector de la Parròquia, i de Mn. Gaietà, Rector Emèrit, i dels feligresos que he anat coneixent.
El senyor Cardenal-Arquebisbe m’ha nomenat Adscrit al Pi, mantenint la meva
dedicació a la Catedral com a Canonge Penitencier.
Vinc del Seminari Conciliar de Barcelona on he estat tres vegades, als anys
70 com a Seminarista, el 1997 i 1998 com a Formador i de 2013 a 2020 com a
Director Espiritual.
Vaig néixer fa 70 anys a Carracedo, a la província d’Ourense, a la Diòcesi
d’Astorga i vaig arribar a Barcelona amb 19 anys. L’any 1972 entro al Seminari
i sóc ordenat de prevere el 1978 a la Torrassa a l’Hospitalet. Soc Llicenciat en
Teologia per la Facultat de Teologia de Barcelona i en Filosofia per la Universitat de Barcelona. He estat Vicari de dues parròquies: a la Mare de Déu dels
Desemparats de la Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, i a la Preciosíssima
Sang de Barcelona; i Rector de tres: Sant Sadurní, de Montornès del Vallès,
Sant Llorenç i la Mare de Déu de Betlem, de Barcelona. He sigut Arxiprest de
Sant Josep Oriol a l’Esquerra de l’Eixample, membre del Consell Presbiteral de
2004 a 2011 i del Col·legi de Consultors de 2011 a 2019.
Des de 2018 sóc Canonge de la Catedral i Penitencier i em fa també molta
il·lusió poder col·laborar amb Mn. Lluís i acompanyar-lo en la seva tasca pastoral de Rector com Adscrit. Amb modèstia, humilment, amb molta alegria,
vull fer-ho amb l’ajuda de Déu. I que tots trobeu en mi un amic, un company,
un germà, un pare i un servent.
Mn. Joan Rodríguez

Missa del Gall
Aquest any no se sap amb seguretat si finalment la nit de Nadal la prohibició d’anar pel carrer començarà a l’1h30’ perquè si el número de contagis de
coronavirus empitjora aquests dies, podria ser que la Generalitat es fes enrere
i la prohibició comencés a les 22h. Per aquesta raó, enguany la missa de la Nit
de Nadal la celebrarem a les 19h, motiu pel qual podem parlar més de missa
del Pollet que del Gall. Com altres anys, l’eucaristia anirà precedida pel cant de
la Sibil·la que començarà a les 18h30’.

Retalls de la Viquipèdia
L’origen de la missa del gall s’atribueix a una faula que afirma que va ser
aquest animal el primer que va presenciar el naixement de Jesús i que ho va
anunciar a tothom. Per això, antigament, el cant del gall donava inici a la missa.
El papa Sixt III (segle v dC) va introduir a Roma el costum de celebrar per
Nadal una vigília nocturna, a mitjanit, “després de cantar el gall”, en un petit
oratori anomenat ad praesepium (“davant el pessebre”) situat darrere de l’altar
major. Aquesta expressió es deu al fet que els antics romans anomenaven “el
cant del gall” el començament del dia, a la mitjanit, lògicament es va dir ‘missa
del gall’ la missa que se celebrava a aquesta hora. Era més una festa que una
missa solemne com és actualment. Abans que comencés la missa, la gent cantava a la porta de l’església.

Què és l’Advent
Sentit: Provinent del llatí “Advent” significa “vinguda”, ja que és el temps
litúrgic de la preparació de la vinguda del Senyor en el misteri de Nadal. Té el
seu origen en la festa de Nadal, apareguda a Orient al segle IV, que es celebrava
el 6 de gener i a Occident el 25 de desembre, coincidint amb la festa romana del
“dia del sol”. I entre els segles iv i vi a Hispània i les Gàl·lies va néixer l’Advent
amb la intenció de ser una preparació per al Nadal, semblantment com la Quaresma envers la Pasqua. En un principi constava de sis diumenges, si bé foren
reduïts als quatre actuals que coneixem. L’Advent no és solament preparar una
vinguda passada de fa dos mil anys sinó també una vinguda constant, de cada
dia, tot esperant la vinguda definitiva del Senyor. L’Advent és també el temps
de Maria, la Mare de Déu, que amb el seu sí generós donà al món la Llum eterna,
Jesucrist. Precisament, durant l’Advent celebrem la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, el dia 8 de desembre.
Desenvolupament: L’Advent comença en la nostra litúrgia romana quatre
diumenges abans de Nadal. Això fa que no tingui sempre la mateixa extensió,
perquè el dia de Nadal no és un dia fix de la setmana. Per tant, l’Advent s’inicia
segons cada any en el diumenge que s’escau entre els dies 27 de novembre i 3
de desembre. Té, això sí, quatre diumenges, cada un amb una temàtica concreta:
així, en el primer diumenge, el fil conductor és l’última vinguda de Jesús, al final
dels temps i la crida a estar en actitud vigilant; el segon i el tercer diumenges
tenim com a protagonista a Joan Baptista, el precursor de Jesús, que ens anuncia
la seva vinguda i ens convida a preparar-li el camí; i el quart diumenge contemplem ja la immediatesa del Nadal amb la figura de Maria, la Mare de Déu i
també a sant Josep, el seu espòs. Cal dir, també, que l’Advent es divideix en dues
parts: la primera va del primer diumenge d’Advent fins el dia 16 de desembre i
la segona part va del dia 17 de desembre al dia 24 de desembre. La primera part
té un to marcadament escatològic, és a dir, d’anunci del final dels temps i la nostra consegüent actitud de vigilància i la segona part té un to marcadament nadalenc, ja que contemplem els anuncis dels naixements de Jesús i de Joan Baptista.
L’Advent finalitza amb l’hora nona del dia 24 de desembre, a mitja tarda.
En la vida cristiana: L’Advent té una repercussió per a la nostra vida cristiana. Podríem destacar, almenys, cinc actituds de cara el temps d’Advent: l’esperança (malgrat les dificultats), preparar el camí del Senyor (disposar els nostres
cors), la joia (de saber que Déu ens salva), la pregària (“Veniu, Senyor Jesús”) i la
paciència (treballar constantment malgrat costi). Són actituds que ens ajuden a
veure que hem de fer camí per tal d’anar construint el Regne de Déu que ell ens
ha promès, mentre esperem la vinguda definitiva del Salvador. L’Advent ens
ajuda a tenir una actitud d’esperança, de vetlla, de treballar cada dia preparant
els camins del Senyor.
Centre de Pastoral Litúrgica
Horari actual de misses

On som?

Despatx parroquial

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la
Sang
DISSABTES
19:00 a la Capella de la
Sang
DIUMENGES
12:00 a la Basílica

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7
SAGRISTIA I DESPATX
Plaça del Pi, 7
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.cat
www.basilicadelpi.cat

El despatx parroquial és
l’indret d’acollida de la parròquia.
Per gestions administratives
relacionades amb els sagraments, demaneu cita trucant
al 93 318 47 43 o escriviu un
e-mail a:
despatx.santamariadelpi@gmail.com

