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LITÚRGIA

CELEBREM AMB GOIG LA FESTA DE LA PURÍSSIMA
Mn. Joan Nadal
En les lectures de la Puríssima, la Verge
Maria ocupa un lloc d’honor. L’oració de
Pau esdevé el pròleg de la contemplació
d’aquesta solemnitat. "Que el vostre
amor s’enriqueixi més i més, fins a
vessar, ple de coneixement i de finor

d’esperit, perquè sapigueu apreciar els
valors autèntics". Aquesta és la veritable
finalitat de la diada: maduresa espiritual i
acolliment dels valors evangèlics. Realitat
il·luminada per una noia del poble que
fou sempre transparent davant Déu.
La litúrgia medita avui un relat dels
orígens. Una narració que ha de ser
escoltada amb gran simpatia. Dotada
d’una imatgeria hebraica ingènua i
concreta, obté una gran profunditat real
i poètica. Assenyala una gran veritat:
la realitat universal del pecat. N’hi ha
prou en apel·lar a l’experiència constant:
estem inclinats al mal i sovint pequem. Es
tracta d’una afirmació històrica, és a dir,
constatable, i que forma part del realisme
cristià. No, no és una explicació pessimista
de l’ ésser humà, sinó una verificació
quotidiana. És la pobresa de l’home!.
Déu, no obstant això, no és resigna a
veure’ns en aquest estat de summa
necessitat i amb la seva misericòrdia ens
salva. Per això, el relat del Gènesi obre
les portes de l’esperança. L’home podrà
recomençar els seus orígens segons Déu.
Podrà ésser novament. Hi haurà una
creació i un home nou. Serà per desig de
Déu. Però també per la nova Eva, Maria,
la Mare del Redemptor. Ella és el model
de la dona recreada. Maria, amb el seu
"sí" incondicional,fa avançar la història.
La

Immaculada

Concepció

duu

un
1

missatge de puresa. Fa ressonar les
paraules del Sermó de la Muntanya:
"Benaurats els nets de cor". Ens invita
a la santedat. Però que és la santedat?
Què és ser sant?. Cal dir en primer
lloc que els sants i santes no han estat
persones perfectes, però han tingut un
anhel: tornar a començar cada dia, sense
desanimar-se mai. No es conformen
amb la mediocritat, no tenen mai moral
de derrota, sinó de victòria, doncs no
confien en ells mateixos, sinó en la
força de Déu que no falla mai. Segons
l’evangeli, són sants tots aquells que
viuen sense ambició de diners; els qui
tenen el cor net, és a dir persones de qui
te’n pots fiar; els qui són pacificadors i
busquen la unió i la comprensió; els qui
són sensibles a les necessitats dels altres
i s’esforcen per millorar les coses; els qui
no es deixen abatre per les dificultats,
perquè confien en el Senyor i viuen amb
esperança. Que la festa d’avui ens ajudi
a viure els valors evangèlics com Maria
va viure. Bona festa per tots!

PROGRAMA D’ACTIVITATS
12:00

Missa Solemne presidida per Mn. Joan Nadal amb la participació de
la Coral Parroquial dirigida per Josep Olivella.

13:00

Inauguració de l'exposició de pintures de Jordi Roca sobre “Els
Coloms i la Pau” a la Sala del Beat Àngel Rodamilans.

13:30

Audició de Sardanes a la Via Massagué a càrrec de la Cobla Sabadell.
S’obsequiarà amb vi bo i carquinyolis.

15:00

Dinar de Germanor a l’Hotel Urpí. A la sobretaula, cantada de nadales.

18:00

Projecció de la pel·lícula "La història de Marie Heurtin" a l’Auditori
Parroquial, presentació a càrrec de Carme Miralda, de la comissió de
Fe i Cultura

20:30

Vespres Solemnes.

21:00

Missa
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