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Bon Nadal!

Avui és Nadal! Ens embadalim contemplant la 
lanquet» que, 

de tant dolç i bufó, ens el menjaríem a petons. 
Però aquest infant, amanyagat en una 
menjadora, tremolós de fred, és el Messies, el 
Senyor. Celebrem, amb la joia més pregona al 

ha 
estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic  
perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin vida eterna» (Jn 3,16). Aquests 
dies, la gràcia de Déu es vessa a desdir sobre 
nosaltres  

El Papa Francesc ens ho recorda: «No ens 
perdem contemplant la tendresa que ens evoca 
el Nen Jesús, que ell és el mateix Crist, el 
Salvador. I, si bé ens hem de fer com infants, 
senzills i humils, per entrar al Regne del Cel, la 
majestuositat del gest de Déu fent-se home ens 

ha de recordar la grandesa a la que estem 
cridats: la grandesa de ser fills i filles de Déu». 

De fet, el mateix Antoni Ga
perill quedar-nos només en la tendra visió de 

 oblidant-nos que és ell mateix el qui, 
per salvar-nos, donarà la seva vida per nosaltres. 
A la mateixa façana del Naixement, en vertical 
sobre , que reposa en una pastera 
de manobre, i just darrere el Pelicà situat ben 
amunt que ja ens evoca el sacrifici de Crist en 

 el mestre hi situà un sepulcre buit, 
evocant-nos el destí del nen Jesús, que ha 
vingut a donar-nos la vida en la creu i en la 
resurrecció.  

La contemplació del misteri de Nadal beu 
ts. Con diu el Sant Pare: «El 

silenci de la pregària ens afavoreix la 
contemplació del Nen Jesús que ens fa veure en 
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La Llum de Betlem 
En el lloc on la tradició diu que hi va néixer 

estrella, i en el seu centre hi ha una llàntia en-
cesa que hi crema dia i nit. 

Des de fa uns a-

llàntia a tots els racons del món perquè amb 
ella hi arri
va portar al món. Per això la posem a la vostra 
disposició a la cripta de la Sagrada Família, 
perquè us la pugueu emportar a casa vostra. 

Sant Esteve 
Dilluns, 26 de desembre 

Celebracions a la Cripta 

    9:00   castellà 

12:00  català 

20:00  català 

 

 

La Sagrada Família 
Divendres, 30 de desembre 

Celebracions a la Cripta 

    9:00  castellà 

12:00  català 

20:00  català 

 

Estampes de Sant Josep 
i de la Sagrada Família 

Enguany la festa de la Sagrada Família se ce-
lebra el divendres dia 30 de desembre (perquè 
no hi ha cap diumenge entre Nadal i Cap 

seran totes a la cripta. Aquell dia us oferirem 
unes estampes amb el retaule de la Sagrada 
Família de la cripta i una pregària del papa 
Francesc per a les famílies. Les tindrem en 
català, castellà i anglès. El mateix farem amb 
les estampes de sant Josep. 

ell el Senyor Jesús i ens apropa a la intimitat 
amb Déu». 

Però, com fer-ho? C
xerinoles, preparatius i festes, viandes i trobades 
familiars i amicals? Un bon exercici de pregària 
és fer una lectura pausada i tranquila dels 
evangelis de la infància, que sant Lluc ens narra 
en els capítols 1 i 2. Llegir-ne un bocí cada matí 

 i fer-ne pregària amararà el 
nostre 
prepararà amb profunditat per apropar-nos a 
venerar Infant Jesús, que aquests 
dies ens esperarà, pacient, en el pessebre. 

 temple i guaiteu al cel 
elevant la mirada vers el pinacle del bou alat de 
sant Lluc i, contemplant la meravellosa obra 

, que el vostre cor esclati en pregària 
sió: «Sant Lluc, tu que comprengueres 

llegares en els evangelis de la infantesa, fes que, 
en aquest Nadal, nosaltres aprofundim el 
significat del Fill de Déu fet home, del Verb etern 
del Pare que ha plantat la seva tenda entre 
nosaltres». 

El Papa també ens proposa, en aquests dies, el 
camí de la petitesa espiritual: «Per trobar Jesús 
ens cal arribar on és ell; rebaixar-nos, fer-nos 

i jeure a la 
menjadora i mirar el qui ha acabat de néixer per 
ensenyar-nos com Déu ens estima».  

«Contemplar (continua dient el Papa Francesc) 
el nen Jesús que tots tenim al pessebre a les 
nostres llars ens permet redescobrir la veritable 
riquesa del Nadal i purificar el nostre cor de 
tants aspectes que contaminen el paisatge 
nadalenc. Senzill i familiar, 
ens recorden el Nadal veritable, no consumista 
ni comercial: ens recorda com en fan de fe el 
silenci i la pregària, especialment aquests dies en 
els que sovint la frenesia pot més que nosaltres. 
Amb la senzi t, Déu 

, i aquesta aproximació en ajuda a 
contemplar-lo i intimar amb ell, recordant-nos 
que la nostra fragilitat i senzillesa és la mateixa 
que la del nadó infantat».  

Aquest Nadal, seguint les recomanacions del 
Papa, apropem-
la senzillesa dels bolquers, al silenci de la nit 
freda que tot ho embolcallà. El Senyor ve a 
salvar-nos aquest Nadal i només espera que 
anem a trobar-lo, com els pastors i els mags, allà 
on és, en la  establia.  

serveixen en la pastoral de la Sagrada Família us 
desitjo un Bon i Sant Nadal!!! 

 

 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
 

 


