Ja és Nadal

Lluís Ramis, rector

El dia 24 per la nit, enguany divendres, començarem el 2021è Nadal de nostre Senyor Jesucrist, encara
que probablement es tracti del 2026 o 2027 aniversari
de Jesús, perquè quan al cap d’uns segles (quan el cristianisme estava molt estès) es va voler calcular l’any del
naixement de Jesús, es va concloure que la persona que
ho va fer es podria haver equivocat en 5 o 6 anys, i posteriorment no s’ha volgut fer cap rectificació.
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Per Nadal celebrem, amb tot el goig, que aquell que
és la Llum i la Vida, el Sentit de tot, és aquí, fet carn de
la nostra carn, compartint la nostra feblesa, compartint
sobretot la feblesa dels pobres, per fer que aquesta carn,
aquesta feblesa, sigui, ja per sempre, vida de Déu.

Adoració del nen Jesús, Stefan Lochner, 1445

La llum de Nadal ens crida també a nosaltres com va cridar aquells
pastors desconcertats o aquells mags de l’Orient a fer-los emprendre
aquell llarg camí.
Perquè a Betlem, en la carn feble i en el rostre d’aquell infant que
encara no havia après a mirar el món, nosaltres hi descobrim tot l’amor
de Déu.
En la carn de Jesús hi ha aquell amor, aquella tendresa, aquella esperança confiada, que només Déu és capaç de donar.
En la carn humana de Jesús, Déu s’ha fet un dels nostres, i això és la
cosa més gran que ningú no hagués pogut mai arribar a somiar.

Mirant-lo ajagut en el pessebre, acompanyat de l’estimació de Maria i Josep, podem posar en les seves mans les nostres il·lusions i les
nostres pors, el nostre desig de fidelitat i també les nostres errades i
pecats. I també podem posar 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. I li demanem que ens escalfi a nosaltres i al món amb la claror
del seu amor.
Aquesta podria ser una bona intenció per aquest Nadal del 2021
que tot just acabem de començar a celebrar, i pel nou any 2022 que començarem dintre de pocs dies, un any que com el 2021, l’iniciem amb
una gran preocupació: la pandèmia del coronavirus SARS Cov2 que
encara dura i que té pinta d’haver de durar bastant de temps, principalment perquè no tothom s’ho pren prou seriosament: uns no es volen
vacunar, d’altres no respecten les mesures de prevenció més recomanables, i entre tots no fem suficients passos perquè la vacuna pugui
arribar també als països pobres i amb menys recursos. Sense oblidar les
conseqüències econòmiques de la pandèmia: tancament d’empreses,
pèrdues de llocs de treball, retards en la distribució de productes amb
l’augment dels preus,...
Les dues grans lliçons de la pandèmia són: la nostra feblesa, ja que
encara que ens haguem pogut creure molt poderosos, ara veiem que un
quasi no res, un virus insignificant, ens pot matar; i la lliçó de la necessitat
de la solidaritat. Si no treballem tots en la mateixa direcció, mirant només
el bé comú i no tant el bé personal, no ens en sortirem d’aquesta situació. I aquest és un missatge molt
evangèlic: només amb l’ajuda de
Déu i posant el que cal de la nostra part aconseguirem arraconar
les amenaces que ens persegueixen. Només així aconseguirem
que aquest nou any la humanitat faci el canvi que necessita per
anar veritablement a millor.

Vuit regals per fer aquest Nadal que no valen ni un euro
1. El regal d´escoltar. Sense interrompre, badallar o criticar. Només escoltar.
2. El regal d´estimar. Fer petons i abraçades de debò. Per demostrar que estimem.
3. El regal de somriure. Que ens va bé a tots.
4. El regal d´un compliment. Dir simplement “el menjar era molt bo” o “ho
has fet molt bé”.
5. El regal del favor. Cada dia procurar fer un favor.
6. El regal de donar gràcies. La millor manera de sentir-te bé amb la gent és
dir-li coses tan fàcils com “Moltes gràcies” quan t´han fet un favor.
7. El regal de perdonar. A algú quan no ens ha tractat prou bé.
8. El regal de demanar perdó. Quan ens adonem que hem fet mal a algú o
l´hem molestat.

Retorn de la celebració de la titular de la parròquia
a la seva data original
Us comuniquem que en el darrer Consell Pastoral Parroquial, es va decidir tornar a celebrar la festivitat de la patrona de la nostra parròquia el dia
15 d’agost, solemnitat de l’Assumpció de Maria, per estar més d’acord amb
la data que veritablement li correspon. Per aquesta raó, el proper any ja no la
celebrarem l’1 de gener com s’havia fet ens els darrers anys

Horaris de les celebracions d’aquestes festes
Divendres 24 de desembre
A les 22h30’: Cant de la Sibil·la
A les 23h: Missa del Gall.
Dissabte 25 de desembre, Dia de Nadal
A les 12h: Missa del dia de Nadal presidida pel bisbe Sergi Gordo
(A les 19h. no hi haurà la missa anticipada del primer diumenge de Nadal)
Diumenge 26 de desembre (primer diumenge del temps de Nadal)
A les 12h: Missa
Divendres 31 de desembre
A les 19h: Missa anticipada de la solemnitat de Santa Maria Mare de Déu.
Dissabte 1 de gener, Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu
A les 12h: Missa
(A les 19h. no hi haurà la missa anticipada del segon diumenge de Nadal)
Diumenge 2 de gener (segon diumenge de Nadal)
A les 12h: Missa
Dimecres 5 de gener
A les 19h: Missa (anticipada de la solemnitat d’Epifania)
Dijous 6 de gener, Epifania
A les 12h: Missa

