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¿ ÉS   VERITAT  QUE  ÉS  NADAL? 
 
Ara que en l’ambient social sembla ser el temps de les preguntes, se m’ha acudit 
formular-me la que encapçala aquest escrit. Però, com en l’ambient social, el 
problema és que s’interpreti bé el seu contingut. Així doncs, ho pretenc aclarir amb 
les meves explicacions... 
Parteixo de la vivència cristiana del Nadal i més concretament del seu sentit 
originari cristià. No es tracte de recordar el natalici de Jesús de Natzaret a 
semblança de com celebrem els nostres entre familiars i amics. En ells fem esment 
del dia concret i més encara del temps transcorregut d’un any més i amb el desig de 
que en puguem celebrar molts més. 
En el cas de Jesús no és només el fet del seu naixement, que per altra banda no en 
sabem ni el dia ni l’hora, sinó tenir en compte el què ha suposat que el Fill de Déu 
s’hagi encarnat en Jesús i tot el que ha aportat a la humanitat aquest extraordinari 
aconteixement, que es fonamenta en tot el que ell va fer i va dir al llarg de la seva 
estada en aquest món. 
Per nosaltres els cristians, el que és important és si fem un veritable acolliment de 
Jesús com a referent d’una colla de valors i d’estil de vida que ens ofereix amb la 
seva doctrina i el testimoniatge viscut. 
Com ens deia el papa Benet XVI en l’encíclica “Déu és amor”: ”No es comença a 
ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un 
esdeveniment, amb una persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, la 
direcció decisiva.  
Joan havia expressat aquest esdeveniment amb les paraules següents:<Déu estima 
tant el món que ha donat el seu Fill únic, perquè tots els que creuen en ell tinguin 
vida eterna>(Jn 3,16)”. 
Aquesta és la dinàmica cristiana en tot el cicle de les festes nadalenques. Hem de 
vetllar per no restar ocupats només en les preocupacions en tota la parafernàlia que 
les envolta, que arriba a atipar!, i perdre de vista el seu veritable contingut que 
aporta el goig de l’esperit i el sentit més profund de compartir-ho amb els familiars i 
amics mentre ens obsequiem amb detalls simpàtics i estem asseguts al voltant de la 
taula persones de diferents generacions pel mateix motiu de ser Nadal. 
No és imprescindible que hàgim d’atabalar al personal amb comentaris doctrinals, 
espirituals o bé fen cares llargues de no acceptació del que ens envolta  i criticant 
tot el que es fa. Crec que el veritable valor de Nadal l’hem de cercar en els moments 
de reflexió i calma que tinguem i viure-ho en el més íntim del cor. Si així ho fem i 
sincerament i ferma,ben segur que sorgirà en la manera de viure i comportar-se 
amb els que ens envolten aquestes festes sense haver d’explicitar la crítica 
constantment. 



Aquest és l’esperit nadalenc, segons em sembla a mi. Viure-ho ja depèn de 
cadascú. Si és així crec que podem dir amb afirmació sincera: veritablement sí que 
és Nadal!!! I us desitjo que sigui viscut així.      
                                                                                                   Mn. Joaquim Rius 

 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: M t 1,18-24 
 
El evangelista Mateo tiene un interés especial en decir a sus lectores que Jesús ha 
de ser llamado también “Emmanuel” . Sabe muy bien que puede resultar chocante y 
extraño. ¿A quién se le puede llamar con un nombre que significa “Dios con 
nosotros”? Sin embargo, este nombre encierra el núcleo de la fe cristiana y es el 
centro de la celebración de la Navidad.  
 
Ese misterio último que nos rodea por todas partes y que los creyentes llamamos 
“Dios” no es algo lejano y distante. Está con todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo 
lo puedo saber? ¿Es posible creer de manera razonable que Dios está conmigo, i 
yo no tengo alguna experiencia personal por pequeña que sea?  
 
De ordinario, a los cristianos no se nos ha enseñado a percibir la presencia del 
misterio de Dios en nuestro interior. Por eso, muchos lo imaginan en algún lugar 
indefinido y abstracto del Universo. Otros lo buscan adorando a Cristo presente en 
la eucaristía. Bastantes tratan de escucharlo en la Biblia. Para otros, el mejor 
camino es Jesús.  
 
El misterio de Dios tiene, sin duda, sus caminos para hacerse presente en cada 
vida. Pero se puede decir que, en la cultura actual, si no lo experimentamos de 
alguna manera dentro de nosotros, difícilmente lo hallaremos fuera. Por el contrario, 
si percibimos su presencia en nuestro interior, nos será más fácil rastrear su 
misterio en nuestro entorno.  
 
¿Es posible? El secreto consiste, sobre todo, en saber estar con los ojos cerrados y 
en silencio apacible, acogiendo con un corazón sencillo esa presencia misteriosa 
que nos está alentando y sosteniendo. No se trata de pensar en eso, sino de estar 
“acogiendo” la paz, la vida, el amor, el perdón... que nos llega desde lo más íntimo 
de nuestro ser.  
 
Es normal que, al adentrarnos en nuestro propio misterio, nos encontremos con 
nuestros miedos y preocupaciones, nuestras heridas y tristezas, nuestra 
mediocridad y nuestro pecado. No hemos de inquietarnos, sino permanecer en el 
silencio. La presencia amistosa que está en el fondo más íntimo de nosotros nos irá 
apaciguando, liberando y sanando.  
 
Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo veinte, afirma que, en 
medio de la sociedad secular de nuestros días, “esta experiencia del corazón es la 
única con la que se puede comprender el mensaje de fe de la Navidad : Dios se ha 
hecho hombre”. El misterio último de la vida es un misterio de bondad, de perdón y 
salvación, que está con nosotros: dentro de todos y cada uno de nosotros. Si lo 
acogemos en silencio, conoceremos la alegría de la Navidad.                                             

                                                                                              José-Antonio Pagola 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE:21 20h Jaume Amor Ruiz. 

 DIUMENGE:22 11h 
13h.. 

Jaume Cartró 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 

 DILLUNS:23 20h. Núria Gaig. 

 DIMARTS:24 19h 
 24h. 

MISSA  DEL  POLLET. 
MISSA DEL GALL. 

 DIMECRES:25 
     NADAL 

11h. 
 

13h. 

difunts família Vila-Oliveras ;  
esposos Pere Pruna i Maria Pons. 
 

 DIJOUS:26 11h Esteve Ros Roig. 

 DIVENDRES:27 20h  

 DISSABTE:28 20h Juanjo Garriga Calonge. 

 DIUMENGE:29                 11h 
13h. 

Jaume Cartró 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 



 
CONDOL: 
El donem als familiars de: Joan Baptista Pi Fort. I desitgem que gaudeixi 
de la pau eterna del Crist ressuscitat. 


MISSES EN EL DIA DE NADAL: Igual que els diumenges, 11h. i 13h. 

EN EL DIA DE ST. ESTEVE: A les 11h. 
 

 CONCERT DE NADAL A CÀRREG DE L’ORFEÓ ”ENRIC MORERA” 
   Amb la tradició de fer-ho el mateix dia de Nadal, el nostre orfeó  de l’Ateneu, oferirà 

el concert a les  21h. Com cada any i, per  l’atenció dels membres de l’orfeó, el que 
es recaudi, com a donatius, anirà destinat a la conservació de l’orgue de la parròquia. 
Ho agraïm cordialment. 
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