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SANT FRANCESC I EL PESSEBRE

Vivia en aquella comarca un home que es deia
Joan, de bona fama i de vida més exemplar encara;
era molt estimat de sant Francesc, perquè tot i que
provenia de família noble i distingida, menystenia la
noblesa de la sang, estimant la noblesa de l’esperit. El
benaurat Francesc el cridà, com solia fer-ho sovint,
quinze dies abans de Nadal i li digué: “Si vols que
celebrem a la localitat de “Greccio” aquesta festa del
Senyor, corre i comença ja a preparar tot el que et
diré: vull representar l’infant nascut a Betlem i veure

amb els meus propis ulls com va sofrir les incomoditats,
com fou reclinat en un pessebre i posat en un jaç de
palla entre el bou i l’ase”. Tot just sentí això el fidel i bon
amic, s’afanyà a preparar en el lloc assenyalat tot el
que li havia suggerit el sant.
I arribà el dia de l’alegria, el temps de l’exultança!
Foren invitats d’ací i d’allà homes i dones de tota la
rodalia, portant content espelmes i teies, cadascú
segons les seves possibilitats, per a il·luminar aquella nit
que amb el seu Estel guspirejà tots els temps. Per últim,
arribà el servent de Déu i, veient que tot estava
aparellat, se n’alegra. Aleshores es prepara el pessebre,
s’hi posa la palla i es fa entrar el bou i l’ase. En aquella
escena és honorada la simplicitat, és enaltida la
pobresa i recomanada la humilitat. “Greccio” esdevé
com una nova Betlem.
La nit és clara com el dia, delitosa per als homes i
per a les bestioles. La gent arriba i el nou misteri és
assaborit amb fruïció nova. Ressonen les veus en el bosc
i les roques contesten amb himnes joiosos. Els frares
coregen lloes al Senyor i la nit s’esmuny festiva en
cantúries de gaudi.

Francesc Roman dret davant el pessebre, delirós i
estàtic, amarat d’un goig inefable. El sacerdot celebra
solemnement l’eucaristia damunt el pessebre, curull
d’un conhort novell.
El sant vestit amb ornaments diaconals –perquè era
diaca-, canta amb veu sonora l’Evangeli. La seva veu
potent i dolça, veu clara i ben timbrada, invita a tots als
premis eterns. Després predica al poble i, quan parla
del naixement del Rei pobre i de la petita ciutat de
Betlem, ho fa amb paraules que vessen mel. Moltes
vegades, quan vol pronunciar el nom de Crist Jesús,
abrusat d’amor diví, l’anomena “l’Infant de Betlem”, i
en dir “Betlem”, la seva boca s’omple d’una veu; o més
encara, d’un afecte tendrívol, com el bel d’una ovella.
Cada cop que deia “el Nen de Betlem” o “Jesús”, es
llepava els llavis com si assaborís la dolçor d’aquestes
paraules.
Acabada la vetlla solemne, tothom se’n tornà a
casa, ple d’indescriptible alegria.
Biografia de Sant Francesc de Celano, vida primera.

ACTIVITATS DURANT LA SETMANA
Dijous 21: Adoració del santíssim matinal.
Divendres 22: a les 19:30h. Celebració comunitària del
perdo amb confessió i absolució individual.
Dissabte 23: a les 18h i a les 18:30h i Diumenge 24: a les
13h i a les 13:30h. Pessebre vivent al patí de la rectoria.
Diumenge 24: a les 10h Missa en castellà i a les 11:30h
Missa de Nadal preparada pel grup de catequesis
d’infants.
Diumenge 24: a les 19:30h Missa de vigília de Nadal i a
les 24h Missa del Gall.
Dilluns 25: a les 11:30h Missa de Nadal (queda suprimida
la missa de 10h)
Dimarts 26: a les 11:30h Missa de Sant Esteve.
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