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MONOGRÀFIC DE NADAL
Nadal per sempre
En la llàgrima d’un estel
o en un bocí de lluna,
en el somriure d’un infant
o en uns ulls de tendresa,
en un petó de mar
o en el ball d’un camp al vent,
en una taula compartida
o en una mà oberta,
en un dringar de pau
o en la flaire d’una llar,
en la il·lusió del demà
o en un cor que estimes...
trobaràs la dansa d’un llumet,
trobaràs el cant d’una flor,
trobaràs la màgia de la nit,
trobaràs sentit al Nadal.
Llavors ja no et caldrà
esperar que arribi el dia;
i en cada moment de vida
sentiràs batecs d’amor.

Àngel Daban

EL CORONADAL
Elvira Recasens
Coronadal, és un terme que la psicòloga Pilar
Conde, ha adoptat per definir el 25 de desembre d’aquest any. Sembla que molts dels seus
pacients han manifestat angoixa davant la idea
de no poder reunir-se amb familiars i no poder
seguir les tradicions de sempre. Diferents mitjans han fet referència també al sentiment de
tristesa que possiblement es generarà si no
podem celebrar aquestes festes com estàvem
acostumats. Fins i tot hi ha qui parla del “no
Nadal 2020”. És ben curiós tot plegat!, perquè
des de fa temps hi havia una actitud bastant
generalitzada d’infravalorar el Nadal. Ja tinc ganes de que hagin passat aquestes festes, era
un comentari força habitual que jo mateixa havia sentit un munt de vegades i he de confessar
que em dolia perquè sempre he estat una persona molt pro-Nadal. La gent que em coneix ho
sap.
Celebrar-lo de manera tradicional feia olor d’una
religiositat obsoleta, rància. Celebrar-lo semblava un anacronisme ensucrat i utòpic. Els dinars
familiars una feinada; tot plegat una falsedat que
ja no tenia massa raó de ser. Feina, despesa,
dinars llargs i avorrits, persones amb sentiment
de nostàlgia dissimulada, o no, perquè a taula
sempre hi falta algú...
Ara que per solidaritat i responsabilitat les circumstàncies ens impedeixen fer com sempre,
ens adonem que les trobades familiars, la feina
i les llargues sobretaules les trobarem a faltar,
que fins i tot ens posarem tristos o sentirem angoixa. I és que Nadal, no és com un dia de cada
dia, no és com un diumenge qualsevol que ens
podíem reunir i dinar amb al família. No, perquè
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Nadal, a banda del sentit litúrgic, conserva la
flaire de la tradició, de les arrels d’un poble, de
cultura popular, de connexió amb altres Nadals
en blanc i negre.
Seria bo que aquest any atípic descobríssim la
manera de viure un Nadal diferent, millor, més
profund. I seria bo també que aprenguéssim a
valorar d’una manera més positiva els que ja
hem viscut. Tant de bo aquesta pandèmia ens
ajudi a recuperar no només el sentit més autèntic, més real i més profund del Nadal, sinó de
tantes altres coses com el valor de la família,
d’un petó o d’una abraçada.
Bon Coronadal!!!

UNA MICA DE CULTURA NADALENCA. POESIA
El 1948 J.V Foix va començar a enviar als amics
felicitacions nadalenques amb un poema seu i
amb il·lustracions d’artistes com Dalí, Mompou,
Tàpies, Miró... Foix va escriure vint-i-vuit poemes
en total; onze de Nadal, tretze de Cap d’Any i

quatre natalicis. Però no només Foix va escriure
poesia sobre Nadal, també Joan Salvat Papasseit i Ventura Gassol. Tres veus pròpies i singulars com la seva manera de viure el Nadal; tres
veus que s’aparten de l’hegemonia noucentista.

NADAL
Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d’homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l’empedrat recolza
i els altres qui l’avencen, tots d’adreça al mercat.

Els de casa, a la cuina,
prop del braser que crema,
amb el gas tot encès han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna, que m’apar lluna plena;
i ells recullen les plomes,
i ja enyoren demà.

Demà posats a taula oblidarem els pobres
–i tan pobres com som–.
Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar.
Joan Salvat-Papasseit
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FIGURES DEL CAGANER AMB MASCARETA
El caganer, més o menys amagat, és una figura típica dels pessebres catalans. Es diu que no
posar-lo porta mal sort, perquè aquesta imatge
d’alguna manera simbolitza la fertilització de la
terra. Tradicionalment es representa el caganer
amb faixa i barretina, però amb el pas del temps
ha anat evolucionant i avui dia existeixen tants
caganers com personatges mediàtics o coneguts. Polítics, futbolistes, musics, etc. es troben
exposats en les paradetes i catàlegs de cada Nadal i cada Nadal se’n creen de nous. Aquest any
excepcional no podia faltar la figura del caganer
amb mascareta. Trenta noves figures han sortit al
mercat. L’empresa ceramista que les ha creat va
pensar que calia fer aquest pas, doncs la mascareta forma part del nostre dia a dia. Aquestes
figures quedaran com a testimoni històric.
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DESEMBRE
Quan ve nadal fem el pessebre
amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l’estrella, l’àngel,
el nen, la mare i els pastors.
Cantem cançons i mengem neules,
també torrons i altres llamins,
i per arrodonir les festes
que omplen de joia grans i nins,
ens aboquem a les finestres,
a esperar els reis que van venint.
Miquel Martí i Pol

EL PAPA FRANCESC FELICITA EL NADAL A UN CAPELLÀ DE POBLE
Una notícia que ha transcendit a alguns mitjans
és la felicitació per part del Papa Francesc a un
mossèn de San Lorenzo (Pamplona). Ho va fer
per via telefònica el dia 7 de novembre; el motiu
era transmetre l’enhorabona a Mn. Javier Leoz
Ventura per la seva reflexió sobre el Nadal. Mn.
Javier afirma que aquesta reflexió va néixer com
a resposta a totes aquelles persones que sistemàticament van dient que aquest any no hi haurà Nadal.
Després de quedar ben bocabadat per la trucada, mossèn Javier va escriure al Papa una nota
d’agraïment :

i al Castell de Javier, a Navarra. Necessitem missatges d’esperança, serenitat i tendresa de Déu
enmig de tanta preocupació, desolació i desencant.
Gràcies per exercir com a bisbe de Roma.
Tot seguit, la reflexió del mossèn de San Lorenzo:
¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?

Avui durant les misses l’encomanarem i demanarem, per tal que, com ha dit, el Nadal sigui
més pur.

¡Claro que sí!. Más silenciosa y con más
profundidad. Más parecida a la primera en
la que Jesús nació en soledad. Sin muchas
luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén destellando rutas de vida en su
inmensidad. Sin cortejos reales colosales,
pero con la humildad de sentirnos, pastores
y zagales buscando la Verdad. Sin grandes
mesas y con amargas ausencias, pero con
la presencia de un Dios que todo lo llenará.

Tant de bo, aviat, el puguem veure per Espanya

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?

Pare Sant,
Des de la Capella de San Fermin i davant la sorprenent trucada de vostè en aquest dia, vull dirli. Gràcies!.

¡Claro que sí!. Sin las calles a rebosar, pero
con el corazón enardecido, por el que está
por llegar. Sin ruidos, ni reclamos, ni estampidas… pero viviendo el Misterio sin miedo
al ”covid-herodes” que pretende quitarnos
hasta el sueño de esperar.
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en
un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos una luz
divina en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al
alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal.
¡HABRÁ NAVIDAD!
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LITÚRGIA · NADAL NO S’ATURA EN EL NADAL
Joan Martínez Porcell

El Nadal no s’atura en el Nadal. En tota la litúrgia de Nadal es repeteix constantment “avui
t’he engendrat”. Ens convé molt que no ens
passi desapercebut aquest constant “avui” en
el que Déu ens surt a la trobada. En Jesús resplendeix Déu.
La litúrgia celebra aquest descobriment que
Jesús va fer primerament de si mateix quan,
despertant a la vida humana, va prendre consciència que Ell era Déu. El nen que neix a Betlem en aquest dia és aquell mateix que s’anomena “Unigènit” el Fill que neix eternament del
si del Pare en la Trinitat de l’amor. El seu cos i
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la seva ànima resulten ser el cos i l’ànima d’un
Déu. “La litúrgia de Nadal és una litúrgia de glòria. És la confessió de la glòria del Verb encarnat”. El Déu sant i invisible va aparèixer doncs,
semblant a nosaltres, fet home visible, per tal
que, visible quan era semblant, ens curés per
la seva santedat. El que no es veu, no s’estima.
Però en Crist, Déu va adoptar un rostre per a
nosaltres. Puer natus est nobis. “Un nen ens ha
nascut”.
Per Nadal resplendeix una nova il·luminació,
aquesta nova llum que neix a Betlem i ens permet veure totes les coses sota un aspecte nou.

TRADICONS NADALENQUES D’ARREU
LA FESTIVITAT DE SANTA LLÚCIA A SUÈCIA
El 13 de desembre, dia de Santa Llúcia,
és un dels dies més importants de l’any
a Suècia ja que implica la celebració de
la llum en un país d’hiverns foscos. És
tradició que aquest dia nens i joves d’arreu del país es vesteixin amb llargues
túniques blanques i enmig de la foscor
caminen pels carrers només il·luminats
per la llum de les espelmes. Caminen en
fila amb una noia o nena al davant simbolitzant Santa Llúcia, la qual porta una
corona al cap amb set espelmes.
LA PRIMERA NADALA DEL MÓN
El cançoner de Nadal està ple de cants en
totes les llengües, però la nadala més antiga
sembla ser Wexford Carol que data del segle
XIII i pertany a un còdex trobat en un monestir
irlandès a principis del segle XX. La lletra original està en gaèlic i fa referència al naixement
del Messies.
LA IMPORTÀNCIA DEL BLAT A CROÀCIA PER NADAL
A Croàcia la nit del 24 de desembre, a taula no
hi pot faltar el blat nadalenc (božićna pšenica)
que s’utilitza com a base per fer el centre de
taula, per això el dia 5 de desembre, festivitat de
Santa Bàrbara, és tradició plantar blat a les llars
croates. El blat de Nadal, és símbol de prosperitat, vida i fertilitat. Antigament, a les zones rurals,
la tradició de plantar blat per aquestes dates era
també una forma de desitjar una bona collita i
comprovar la qualitat de la llavor d’aquell any.
Aquesta era l’excusa, tot un costum d’aquestes
festes nadalenques, perquè els veïns es visitessin els uns als altres i miressin qui tenia el blat
més alt i més verd.
LA PALLA, UN ELEMENT BÀSIC EN EL NADAL DE LITUÀNIA
A Lituània abans del sopar de Nadal cal netejar
la casa a fons, canviar les estovalles i els llençols
per uns de blancs… Les estovalles han de ser
de lli i sota, és tradició posar-hi mica de palla
com a símbol i recordatori del naixement de Jesús . Però la palla també s’utilitza per la decoració de l’arbre.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV D’ADVENT. Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4
de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8
del vespre.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Dimarts dia 22, a
2/4 de 8 del vespre. Seguidament celebració de
l’eucaristia.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

NADAL. El dia 25 les misses seguiran l’horari
habitual d’un festiu. Es recomana que tothom
assisteixi a l’horari de la missa que normalment
acostuma a anar per evitar problemes d’aforament.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu
sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

MISSA DEL GALL. Se celebrarà a les 11 de la nit.

SANT ESTEVE. Missa a les 8 del vespre.
JOGUINES. Continua la campanya de recollida
de joguines noves de botiga per ajudar a que
els infants de Sabadell puguin gaudir durant
aquestes festes de jocs i il·lusió. Animeu-vos a
col·laborar!. Podeu fer les vostres donacions a
les caixes que es troben a l’església, al costat
de l’altar major.
REBOST PARROQUIAL. Des del rebost volem
donar les gràcies a tots els que heu respost a la
nostra crida de recollida d’aliments, però continuem necessitant de la vostra generositat perquè la demanda és molt forta. Amb el fred les
persones sense sostre o que han quedat sense
feina degut a la pandèmia ho estan passant malament. Podeu portar els aliments que trobareu
detallats a les cartelleres de l’entrada.
PARAULA I VIDA. Ja està a la venda el llibre
que conté els evangelis de cada dia i totes les
lectures del diumenge. El podeu adquirir al despatx parroquial.
CATECUMENAT PER A ADULTS. És oberta
ja la inscripció per la catequesi de Baptisme i
Confirmació d’adults. Les trobades, inicialment,
seran els dimarts a 2/4 de 8 del vespre amb periodicitat quinzenal.

Lc. 1, 26-38

No tinguis por Maria,
Déu t’ha concedit el seu favor.
Tindràs un ﬁll
i li posaràs de nom Jesús.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Els
dos grups han reprès les trobades presencials
dels dilluns tenint en compte les mesures de
protecció contra la Covid 19 i la normativa vigent. Després de festes, començaran de nou a
partir de dilluns 11 de gener.
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