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MONOGRÀFIC DE NADAL

Nadal és despullar-se de tot i anar a la senzillesa d’un estable;
viure el naixement d’una promesa de futur.

És la simplicitat d’una família que trenca esquemes.
Núria Iceta
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La vida de la humanitat està plena de confl ictes 
i enfrontaments violents. Les relacions entre els 
pobles estan esquitxades per les guerres. Tro-
bem confl ictes en les famílies i grups socials i en 
nosaltres mateixos.

La falta de pau en el món és com una maledicció que 
s’ha apoderat de la humanitat i podria destruir-la.

Davant dels confl ictes els homes tenim dues a l-
ternatives, escollir el camí del diàleg o seguir el 
camí de la violència. L’home ha escollit gairebé 
sempre el segon, malgrat haver experimentat el 
poder destructiu i absurd que amaga la violència.

Enmig d’aquestes tenebres els creients hem 
d’escoltar el missatge de Jesús: Pau a la terra. 
La salvació del món no està en les armes sinó 
en mans de Déu.

El Nadal és una festa que no hem inventat no-
saltres, sinó que ha estat un regal de Déu. Ha 
nascut un infant per tal que tots ens puguem 
apropar a ell sense por.

Quan sentim que les tenebres del mal i la violèn-
cia creixen, els cristians celebrem el naixement 
d’aquest infant perquè creiem que en ell hi la 
força salvadora de la humanitat.

En el dia de Nadal se’ns demana que confi em 
en Déu i creiem en la força de l’amor.

Cadascú de nosaltres ens hem de sentir cridats 
a omplir el nostre cor d’amor, no de violència, 
de tendresa, no d’agressivitat, de diàleg, no de 
guerra. Aleshores podrem cantar també aquest 
any: Gloria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als 
homes que estima el Senyor.

PAU A LA TERRA ALS HOMES QUE DÉU ESTIMA

Mossèn Joan Nadal

Pau a la terra als homes que Déu estima (Lluc 2, 1-14)
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Somni de Nadal
Xavier Huguet

Endrecem el racó de les paraules perdudes
per trobar-hi les més alegres i esperançades

que ens ajudin a tintar de color
els dies capcots que s’arreceren rere la por.

Desconcertats,
temptem el somni de Nadal

i demanem que el seu esclat de llum
il·lumini les nostres passes.

Incondicionals,
confi em en el Fill de Déu fet home

i esperem que recompongui serenament
el mecanisme de totes les hores

i ens faci créixer la llavor de la confi ança.

A Jesús per Nadal. Poema-oració
Joaquim Ruyra

O h Jesuset de Nadal,
tendre infantó de Betlem,
a tots els que us adorem
deslliure-nos de tot mal.
Mostreu-nos el camí ral
que la llum eterna guia,

i, perquè no errem sa via
dins l’aire mundà, boirós,
acomboieu-nos amb Vós,

entre Josep i Maria.

Pregària Nadalenca. Poema de Nadal
Montserrat Pujol

En el dia de Nadal
els malalts em fan més pena;
el seu mal el veig més mal,

sa cadena més cadena.

Sembla que el món tot somriu,
més hi ha sers amb agonia

faltats d’amor i caliu
que els doni brins d’alegria.

Us preguem, oh diví Infant,
per qui té penes tan fi nes,
perquè li feu fl orir un cant
enmig de tantes espines.

I demanem, de tot cor,
entre el Nadal ple d’eufòria,

que els feu veure que mai mor
l’esperança en la victòria.

Si els és dur aquest caminar
pels camins tan plens de gebre,

feu que vegin un cel clar
que els encamini al pessebre.

I que ben meravellats,
fruint d’una pau intensa,

restin del tot confi ats
davant de vostra presència.

Amunt els cors, ben amunt;
sembrem, arreu, meravelles,

i al qui sofreix, mig difunt
mostrem-li un manyoc d’estrelles.

Sigui Nadal misteri il·luminat
Josep M. Arnavat i Vilaró

Sigui Nadal misteri il·luminat.

Per tots aquells que no obliden que Nadal
és peu descalç i vent sense recer,

i la mà que pidola pel carrer,
i viure a la recerca d’un Portal.

Sigui Nadal misteri il·luminat.

Per la llar, pel captiu, per l’emigrant,
per tots aquells que no han volgut comprendre

el missatge d’amor que es va desprendre
del tebi jaç de palla d’un infant.

Sigui Nadal misteri il·luminat.

Per tots els freds que ens han glaçat el pit,
per l’escalfor que ens fa oblidar la nit.

Sigui Nadal misteri il·luminat.

RACÓ DE PREGÀRIES I POEMES NADALENCS
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Avui voldria parlar d’un Nadal més enllà del so-
roll, de la indiferència i de l’individualisme. 

Si la intransigència i la incomprensió guanyen 
terreny amb passes obstinades a la tolerància, 
a la condescendència i a la bondat, el Nadal 
esdevindrà gèlid, solitari i trist. Celebrar el Na-
dal pot semblar-nos un camí costerut si vivim 
lluny de la veritat, si silenciem aquesta veu tí-
mida que ens ve de dins alertant que la nostra 
actitud no és la que hauria de ser perquè mos-
trem desatenció a persones o esdeveniments. 
Celebrar el Nadal quan l’orgull ens juga males 
passades i les omissions es repeteixen, quan 
ens sentim incapaços d’acceptar la pluralitat, 
pot ser realment difícil. El Nadal queda reduït 
només a consumisme i a buidor, quan caminant 
pel camí de la vida aixequem tanta polseguera 
que queden amagades les fi gures humanes del 
pessebre. Aquestes fi gures que ens represen-
ten a tots: a les persones sense recursos, als 
immigrants, als homes i dones que fan la seva 
feina de cada dia; és a dir en el pessebre, a 
banda del personatges centrals hi ha represen-

tat tot el poble aliè al que està passant a la cova 
de Betlem i al poble que no és aliè al que està 
passant a la cova.

Per viure un Nadal feliç, només cal que nosaltres 
siguem feliços de veritat i sentim pau dins nos-
tre. Ningú ens obliga a caure en el parany del 
consumisme, ningú ens obliga a fer dinars famili-
ars; cadascú és lliure de viure’l al seu aire. El que 
dóna infelicitat en aquests festes i sempre, és la 
nostra actitud personal, les nostres mancances 
que sovint ens veiem incapaços de superar. El 
principal valor humà i cristià que ens ajudarà a 
viure el Nadal és l’amor, però ens costa tant es-
timar; ens costa tant sortir del nostre món petit 
i els nostres egoismes...! Si la manca d’afecte 
apaga les guspires del caliu humà no podrem 
viure un Nadal natural i autèntic. L’amor va néi-
xer en un pessebre.

Han passat més de dos mil anys i els protago-
nistes en aquell pobre i miserable estable conti-
nuen vius i presents d’alguna manera en nosal-
tres i se’ns manifesten en la nostra fe. 

SI LA MANCA D’AFECTE APAGA EL CALIU HUMÀ
NO PODREM VIURE UN AUTÈNTIC NADAL

Elvira Recasens
L’amor va néixer en un pessebre
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Els pessebres vivents són una tradició nadalen-
ca ben arrelada a casa nostra; poden ser està-
tics o dinàmics, però sigui com sigui no deixen 
de ser una catequesi i un espectacle que com-
bina tradició, natura, patrimoni i trets diferencials 
del poble o vila que els representa.
La parròquia us recomana que en visiteu algun 
durant aquestes festes. És una bona activitat 
per fer en família. Anys enrere, la comissió de 
Fe i Cultura, properes les festes de Nadal, ha-
via organitzat la vista de pessebres vivents que 
van tenir molt bona acollida. En una ocasió es 
va anar a Sant Guim de la Plana, un pessebre 
estàtic preciós representat dins el marc medie-
val i amb vestuari d’època. En l’escenografi a es 
poden veure representats antics ofi cis perduts 
amb un treball rigorós de recerca i recuperació 
d’eines. En aquest pessebre hi podeu trobar 
més de 334 escenes i prop de 300 actors. Tam-
bé vam visitar el de Corbera del Llobregat, amb 
narració fi del al text evangèlic que ha esdevingut 
patrimoni immaterial. Es representa en un esce-
nari natural de 14.000m2 i compta amb més de 
200 voluntaris. El visitant passeja per un recorre-
gut guiat de 700 metres, mentre escolta la nar-
ració tot contemplant el marc incomparable de 
la Penya del Corb; ambdós molt aconsellables. 
P erò a banda d’aquests hi ha altres representa-
cions a diferents indrets de Catalunya, com per 
exemple:

PESSEBRES VIVENTS
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El guanyador diu: “Anem a veure-ho”; el perde-
dor diu: “Qui ho sap?”.

Quan el guanyador s’equivoca diu: “Vaig equi-
vocar-me”; quan el perdedor s’equivoca diu: “La 
culpa no va ser meva “.

El guanyador confi a en la bona sort, tot i que no 
hagi estat tan bona; el perdedor lamenta la seva 
mala sort, tot i que no hagi estat tan dolenta.

El guanyador sap com i quan dir que sí i que 
no; el perdedor diu: “Sí, però ..., tal vegada no 
sigui”. No identifi ca ni els temps ni les raons.

El guanyador s’enfronta amb els problemes; el 
perdedor esquiva els problemes.

El guanyador assumeix els compromisos; el per-
dedor fa promeses.

El guanyador s’entristeix de no poder fer res 
més; el perdedor demana sempre disculpes, 
però torna a fer el mateix a la següent ocasió.

El guanyador diu: “Sóc bo, però no tant com 

hauria de ser-ho”; el perdedor diu: “No sóc tan 
dolent com molts d’altres”.

El guanyador escolta; el perdedor no espera el 
seu torn per parlar.

El guanyador sap que és el sufi cientment fort 
com per ser amable amb els altres; el perdedor 
no es mostra amable amb els altres, sinó dèbil, i 
amb freqüència cansat.

El guanyador respecta els seus companys i pro-
cura aprendre alguna cosa d’ells; el perdedor 
acumula ressentiments contra els companys i, 
fi ns i tot, intriga contra ells.

El guanyador dóna explicacions; el perdedor in-
tenta justifi car-se.

El guanyador es responsabilitza i fa sempre al-
guna cosa més; el perdedor diu aviat: “No tre-
ballo més”.

El guanyador diu: “Ha d’haver-hi un altre mètode 
millor per fer això”; el perdedor diu: “Això sem-
pre s’ha fet així”.

GUANYADOR O PERDEDOR?

Whitt N. Schultz

Avui, dins el monogràfi c de Nadal, la Redacció ha trobat prou interessant aquest text que ens pot 
servir per refl exionar sobre nosaltres mateixos durant aquest dies i saber si realment som guanya-
dors o perdedors davant la vida i poder renéixer si cal amb noves actituds.
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Segons el folklorista Amadeu Carbó sembla que 
Sant Esteve és un fet singular del calendari ca-
talà que ens lliga amb el nostre passat carolingi. 
Al segle IX la Catalunya Vella pertanyia a l’imperi 
fundat per Carlemany i depenia del bisbat de 
Narbona, a diferència de la resta de la península 
Ibèrica cristiana dominada pels gots i vinculada 
amb el bisbat de Toledo, això va determinar dos 
conceptes de família diferents. El carolingi era 
molt extens, com un clan i quan hi havia alguna 
festivitat important calia desplaçar-se a la casa 
pairal

Aquest és el cas de Nadal, la festa més gran del 
calendari religiós, i que aplegava tota la família 
al voltant de la llar. I com que a l’edat mitjana 
els desplaçaments solien ser llargs, la foscor in-
tensa i els mitjans precaris, la gent necessitava 
temps per a tornar a casa l’endemà. Per tant, 
inicialment el dia de Sant Esteve era una jornada 
en què no es treballava, que no és exactament 
igual que fer festa. Ja ho explica ben bé el re-
franyer: Per Nadal cada ovella al seu corral, per 
Sant Esteve, cadascú a casa seva.

I d’aquí no únicament en surt el motiu pel qual 
celebrem Sant Esteve: també s’explica per-
què els catalans fem festa el dilluns de Pasqua 
Florida i el de Pasqua Granada, les tres festes 
més assenyalades del calendari religiós. A més, 
aquest costum ens lliga amb la resta d’Europa, 
perquè també ha perdurat en més indrets que 
van restar sota infl uència carolíngia i que amb el 
pas dels segles s’han acabat convertint en els 
principals estats europeus.

PER QUÈ SANT ESTEVE NOMÉS ÉS FESTA A CATALUNYA?
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE NADAL DEL SENYOR. Diumen-
ge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà i  
12 del migdia.

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

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària 
familiar amb els més petits.

CONCERT DE SANT ESTEVE. Dilluns dia 26 
de desembre, a 2/4 de 12 del matí, concert de 
Sant Esteve a càrrec de l’Orfeó de Sabadell, a 
l’església de la Puríssima. Aportació 8€.

MISSA DE SANT ESTEVE. La missa del dia de 
Sant Esteve serà a les 8 del vespre.

MISSA DE CAP D’ANY (SANTA MARIA, 
MARE DE DÉU). L’ horari de les misses del dia 
1 de gener : 9,30; 11.00 i 12.00 hores. Queden 
suprimides la missa de vigília i la del diumenge 
al vespre.

PARAULA I VIDA. Ja està a la venda el llibre 
Paraula i Vida, amb tots els evangelis de l’any 
2023. Preu 4€.

CALENDARI 2023. Les persones que desitgeu 
comprar el calendari 2023 amb imatges anti-
gues de la nostra parròquia podeu fer-ho al des-
patx parroquial al preu de 10 euros.

AGENDA LLATINOAMERICANA. Si algú està 
interessat en comprar-ne alguna la podrà ad-
quirir al despatx parroquial al preu de 10 euros.

Mt, 1,1-25

La verge tindrà un fi ll,
i li posaran Emmanuel,
que vol dir Déu és amb nosaltres.


