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S’HA REVELAT L’AMOR DE DÉU
QUE VOL SALVAR TOTS ELS HOMES
Aquestes

paraules

de

la

carta

a

Titus

que

escoltarem en la missa del gall són una bona síntesis del
que representa el Nadal per als cristians. Déu manifesta
el seu amor en el naixement del seu fill. Jesús també
neix avui en aquesta nostra societat. En la nostra ciutat.
Enmig

de

les

seves

necessitats

i

marcats

per

l’individualisme, cadascú a la seva. On no prou famílies
demanen ser ateses en les necessitats més fonamentals;
d’aliments o per assegurar la educació dels seus fills. En
una situació de tensió i gairebé de crispació política,
esperem que el diàleg en aquest nou any que ve no

cessí per buscar per damunt de tot el bé comú.
Aquesta nostra societat marcada per la fractura; en les
relacions de parella i matrimoni sovint trencades, amb
fills pel mig. Aquest nostre mon de les comunicacions i
del que és virtual amb tot allò de positiu i d’engany que
hi porta.... Jesús en aquest nostre món vol néixer. I
nosaltres volem que neixi? Volem deixar-li un espai? Ens
cal a tots, a mi el primer, de valorar el Nadal pel que és i
no tant per les seves aparences. Cal viure’l amb
sinceritat. No és qüestió de quedar bé en família un cop
l’any sinó d’estrènyer els llaços d’amistat dels uns vers
els altres i aprendre’s a perdonar. Els cristians hem de
viure de la reconciliació. Als cristians se’ns reconeixerà
en la mesura que ens estimem com a germans.
Si Déu se’ns ha manifestat en la tendresa de Jesús
infant i en la senzillesa de betlem no és per altra cosa
que per salvar-nos. De que ens pot salvar? del pecat.
Quan escolteu aquesta expressió potser sentim refús i
no ens agrada. És veritat que no agrada però és una
realitat quotidiana. Alguns pensen que el pecat és
refereix a coses grosses;

no matar, no robar.... que

equivocats que estan. El nou testament en el testimoni
de Pau ens dona llum “Em trobo amb aquesta

contradicció volen fer el bé que vull acabo fent el mal
que no vull”. Aquesta és la condició humana pròpia.
L’egoisme no ens deixa estimar prou. Des de ben petits
fins l’últim sospir en fem aquesta experiència. Però des
de la Fe som alliberats de viure sotmesos en aquesta
realitat de pecat. Recorda una cosa. Déu neix per
salvar-te, perquè hi vegis amb els ulls de la Fe i l’estimis
en la persona dels germans, preferentment els més
necessitats. Que tingueu unes bones festes de Nadal.
Mn. Ricard Hernández, rector.
DIFUNTS
23 de desembre: a les 10h. Maria Bernarda Pizarro.
24 de desembre: a les 24h. Irene, Miquel Joan.
Concepció, Juanjo Babot, Santiago Babot, Antonia,
Raimunda Gil, Filomena Amigo
27 de desembre: a les 19h Núria Culleré Masfonts.
SANTORAL
26 de desembre: Sant Esteve.
27 de desembre: Sant Joan Evangelista.
28 de desembre: Els Sants Innocents.
30 de desembre: La Sagrada Família.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dilluns 24 de desembre:
a les 19:30h Missa de vigília de Nadal. (bilingüe)
a les 24h Missa de la Nit. (en català)
Dimarts 25 de desembre:
Missa de Nadal a les 10h Missa en castellà.
a les 11:30h (bilingüe)
Dimarts 26 de desembre:
Missa de Sant Esteve a les 11:30h (bilingüe)
Dissabte 29 de desembre: Solemnitat de la Sagrada
Família a les 19:30h (en català)
Diumenge 30 de desembre: Solemnitat de la Sagrada
Família a les 10h Missa en castellà.
a les 11:30h (bilingüe). (Benedicció de les capelletes)
Dimarts 1 de gener:
A les 19h Concert d’Any Nou. Tradicional concert de
nadales i cançons típiques catalanes. Concert amb la
participació de cantants solistes lírics.
Organitza “Societat Cor de la Flora”.

