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CELEBREM  LES  FESTES  NADALENQUES  
 

Tota la celebració del Nadal abraça diferents diades que ens envolten de sentit religiós dirigit 
vers el naixement de Jesús a Betlem i tots els esdeveniments que l’envolten. 
 

Aquest anunciat és conegut tant per grans com per infants des de temps immemorial. A més 
en l’àmbit de la cultura teatral, musical, poètica, culinària i tradicional, respira tota ella i se’ns 
presenta molt rica i valuosa del sentit del Nadal. 
Tota aquesta expressió nadalenca ha estat compartida per molts autors literaris, musicals, 
artistes... que han fet possible perdurar vivent la celebració nadalenca en la nostra societat, 
encara que estiguem envoltats de tècnica i electrònica com a mitjà de comunicació. 
En aquesta realitat del nostre món, val la pena no perdre la identitat que encara perdura en el 
sentiment de les persones pels valors que es manifesten en aquestes dates. 
Les expressions de felicitat, de pau, de joia, d’amor, de germanor...manifesten els desigs que 
portem dins nostre que voldríem gaudir personalment i també amb sentit universal. Totes elles 
ens uneixen tant els que creiem en Jesús com els que no perquè la VERITAT DEL NADAL fa 
comprendre més la identitat del què és el ser humà en els seus sentiments més profunds i la 
seva lluita per assolir  una vida amb més qualitat i dignitat. 
Amb tota aquesta riquesa, no puc deixar de ressaltar el que per nosaltres els cristians hem de 
tenir present en aquestes diades tot fent festa i germanor a la llum de la fe.  Ens ajuda a viure-
ho si tenim en compte com l’Evangeli nomena el Messies: EMMANUEL (Déu amb nosaltres). 
No oblidem aquesta presència de Déu, doncs, és la nostra responsabilitat fer-lo present i 
veritat, amb to festiu i alegre, oferint-lo als qui ens envolten.  
No podem oblidar mai, però més explícitament en aquestes diades a tots els del nostre voltant 
i fins amb una mirada més universal, els més pobres, afligits, arraconats socialment, els que 
més pateixen les conseqüències dels desordres, de la crisi econòmica, de la guerra...Molts 
d’ells estan lluny, però els que tenim a la vora hi hem d’aportar quelcom que ajudi a sortir 
d’aquesta situació. No només aquests dies, per sentiments humans, sinó sempre per la seva 
dignitat humana igual que la que podem tenir nosaltres 
Sóc conscient que això només són paraules. Però penso que tenir presents aquestes 
persones enmig de la nostra festa, ens pot ajudar a no oblidar aquesta dolorosa realitat en el 
nostre món i, a la vegada, ens pot ser un estímul per afavorir el nostre viure i conviure diari 
amb més pau, justícia, veritat, amor... compartint el que som i el que tenim, com Jesús ho va 
fer venint al món i donant-nos la possibilitat d’una vida amb valors nous i transcendents. 
Amb tot aquest sentit, bones i santes festes nadalenques. 
                                                                                                              Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 



 
 

COMENTARIO DEL EVANGELIO DE HOY: Lc 2,41-58 

 

“Su madre guardaba todo en su corazón.” 
Hoy es el Día de la familia cristiana. Una fiesta establecida recientemente 
para que los cristianos celebremos y ahondemos en lo que puede ser un 
proyecto familiar entendido y vivido desde el espíritu de Jesús. 
No basta defender de manera abstracta el valor de la familia. Tampoco es 

suficiente imaginar la vida familiar según el modelo de la familia de Nazaret, idealizada desde 
nuestra concepción de la familia tradicional. Seguir a Jesús puede exigir a veces cuestionar y 
transformar esquemas y costumbres muy arraigados en nosotros. 
La familia no es para Jesús algo absoluto e intocable. Más aún. Lo decisivo no es la familia de 
sangre, sino esa gran familia que hemos de ir construyendo los humanos  escuchando el 
deseo del único Padre de todos. Incluso sus padres lo tendrán que aprender, no sin 
problemas y conflictos. 
Según el relato de Lucas, los padres de Jesús lo buscan acongojados, al descubrir que los ha 
abandonado sin preocuparse de ellos. ¿Cómo puede actuar así? Su madre se lo reprocha en 
cuanto lo encuentra: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te 
buscábamos angustiados». Jesús los sorprende con una respuesta inesperada: « ¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais  que yo debía estar en la casa de mi Padre?».a su 
comportamiento de cara a su familia, descubrirán progresivamente que, para Jesús, lo 
primero es la familia humana: una sociedad más fraterna, justa y solidaria, tal como la quiere 
Dios. 
No podemos celebrar responsablemente la fiesta de hoy sin escuchar el reto de nuestra fe. 
¿Cómo son nuestras familias? ¿Viven comprometidas en una sociedad mejor y más humana, 
o encerradas exclusivamente en sus propios intereses? ¿Educan para la solidaridad, la 
búsqueda de paz, la sensibilidad hacia los necesitados, la compasión, o enseñan a vivir para 
el bienestar insaciable, el máximo lucro y el olvido de los demás? 

¿Qué está sucediendo en nuestros hogares? ¿Se cuida la fe, se recuerda a Jesucristo, se 
aprende a rezar, o sólo se transmite indiferencia, incredulidad y vacío de Dios?.  ¿Se educa 
para vivir desde una conciencia moral responsable, sana, coherente con la fe cristiana, o se 
favorece un estilo de vida superficial, sin metas ni ideales, sin criterios ni sentido último?                                                                                                            
                                                                                                      José Antonio Pagola 
 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 26 11h. 
20h. 

SANT  ESTEVE 
NO  MISSA  VESPERTINA 

DIUMENGE: 27 11h. 
13h. 

 
Joaquin, Maria, Nicolas i Felisa. 

DILLUNS: 28 20h. Agustí Parera Gabarró (13è aniv.) Juanjo Garriga Calonge. 

DIMARTS: 29 20h.  

DIMECRES: 30 20h. Mn. Antonino Tenas.  Dr. Antoni Ribalta.  

DIJOUS: 31 20h. NO  MISSA  VESPERTINA 

DIVENDRES: 1 11h. 
13h. 

Lluis Rius Solé 

DISSABTE: 2 20h. NO  MISSA  VESPERTINA 

DIUMENGE: 3                11h. 
13h. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BAPTISMES 
Ha rebut l’aigua del baptisme: Alvaro Serrano-Gámez Vozila. Donem-ne gràcies a Déu. 


CONDOLENÇA: La donem als familiars d’En Juan Tomás Muñoz.I desitgem que el difunt gaudeixi de la 

Vida per sempre a la casa del Pare. 


MISSA PER LA PAU 
El proper divendres, dia 1 de Gener, a la celebració eucarística de les 11h, el grup de « Justícia i Pau » 

hi participarà per accentuar aquest fet de la pau en el nostre món d’avui i,  suplicar al Senyor la seva 
fortalesa perquè ens comprometem a treballar-ho en els nostres ambients. La pau serà realitat en la 
societat en la mesura que estigui present en el cor de cadascú. 
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Feliç  Any  

 





 


