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PER NADAL, ALMENYS,UN SENZILL PESSEBRE 
 

A les portes del Nadal i des del convenciment cristià, he posat el 
títol d’aquest escrit setmanal. Ho he fet pensant en el meu 
convenciment personal i en el convenciment de la majoria que 
llegiran aquestes quatre lletres. 
 

Tot i que els escrits setmanals van dirigits a les persones adultes, 
el d’avui pensava en el molt que podem fer perquè les persones 
grans ajudem als més infants de la casa per no passar indiferents 

davant del panorama que ens ofereixen les festes d’aquests dies i les celebracions que 
comporten. 
 

El fet de suggerir que es faci, almenys, un petit pessebre en algun lloc de la casa, després d’un 
petit concents de la família en el lloc, figures, dimensió, il·luminació,....es ressalti el sentit del 
mateix, el que ens representa per a nosaltres i el respecte i l’honor que ens mereix; fora bo que 
els més perits hi tinguessin el principal protagonisme i l’acompanyament convençut per part 
dels grans. 
 

A partir d’aquesta iniciativa es tracte de que no esdevingui cosa de criatures només, sinó que 
els grans els acompanyéssim junts amb algun cant o pregària entorn del pessebre molt 
especialment el mateix dia de la festa o bé tots aquests dies en un moment o altre i omplir de 
sentit l’oportunitat que ens faciliten les vacances escolars. 
 
Val la pena que no oblidem aquests signes amb tota la seva pedagogia religiosa que porten. 
Tenen molt de valor pels infants, no sols pel seu contingut religiós, de tradició popular del 
nostre poble, sinó d’arrelament amb una identitat cristiana-popular que pot esdevenir d’un gran 
contingut per a mantenir encesa la veritat del naixement en el nostre món del Fill de Déu, 
Jesús, que és el Salvador de tota la humanitat, de tots els segles, fins a la consumació de 
l’univers. 
 
Com el plugim que no es nota, per que amb temps, es nota el mullat, així aquests petits signes 
poden mantenir encesa la fe i l’esperança que ens ha volgut portar Jesús naixent humà com 
tots nosaltres. Així podem comprendre millor la transcendència de Déu. És a partir de Jesús 
que podem assumir la nostra resurrecció i vida eterna perquè ens ha obert les portes del cel, 
després d’oferir-nos a través de la seva estada entre nosaltres, dels valors que perduren per 
sempre i que, mentre estem en aquest món, ens fan l’estada més feliç, i amb més sentit  viure 
amb l’esperança d’una plenitud. 
 
No deixem passar aquesta oportunitat de les festes. Totes les situacions que visquem aquests 
dies ens poden ajudar a pensar i a fer pensar, començant pels més petits de la família.     
                                                                                                               Mn. Joaquim Rius. 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Lc 3,10-18 

 
La Palabra del Bautista desde el desierto tocó el corazón de las gentes. Su llamada a la conversión y al 
inicio de una vida más fiel a Dios despertó en muchos de ellos una pregunta concreta: ¿ Qué debemos 
hacer? Es la pregunta que brota siempre en nosotros  
cuando escuchamos una llamada radical y no sabemos  cómo concretar nuestra respuesta. 
 

 
El Bautista no les propone ritos religiosos ni tampoco normas ni preceptos. No se trata propiamente de 
hacer cosas ni de asumir deberes, sino de ser de otra manera, vivir de forma más humana, desplegar 
algo que está ya en nuestro corazón: el deseo de una vida más justa, digna y fraterna. 

 
Lo más decisivo y realista es abrir nuestro corazón a Dios mirando atentamente a las necesidades de 
los que sufren. El Bautista sabe resumirles su respuesta con una fórmula genial por su simplicidad y 
verdad: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo». Así de simple y claro. 

 
¿ Qué podemos decir ante estas palabras quienes vivimos en un mundo donde más 
de un tercio de la humanidad vive en la miseria luchando cada día por sobrevivir, 
mientras nosotros seguimos llenando nuestros armarios con toda clase de túnicas y 
tenemos nuestros frigoríficos repletos de comida? 

 
Y ¿ qué podemos decir los cristianos ante esta llamada tan sencilla y tan humana? 
¿ No hemos de empezar a abrir los ojos de nuestro corazón para tomar conciencia 
más viva de esa insensibilidad y esclavitud que nos mantiene sometidos a un 
bienestar que nos impide ser más humanos? 

 
Mientras nosotros seguimos preocupados, y con razón, de muchos aspectos del momento actual del 
cristianismo, no nos damos cuenta de que vivimos "cautivos de una religión burguesa". El cristianismo, 
tal como nosotros lo vivimos, no parece tener fuerza para transformar la sociedad del bienestar. Al 
contrario, es ésta la que está desvirtuando lo mejor de la religión de Jesús, vaciando nuestro 
seguimiento a Cristo de valores tan genuinos como la solidaridad, la defensa de los pobres, la 
compasión y la justicia. 
Por eso, hemos de valorar y agradecer mucho más el esfuerzo de tantas personas que se rebelan 
contra este "cautiverio", comprometiéndose en gestos concretos de solidaridad y cultivando un estilo de 
vida más sencillo, austero y humano. 

José-Antonio Pagola. 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:15  20h. Honesta Garcia  Álvarez, Manuel Pérez  i  José-Manuel Pérez. 

DIUMENGE:16  11h. 
 
 13h. 

Jaume Cartró Vives 
---------------------------------------------------- 

Joaquim, María, Nicolás i Felisa. 
 

 

DISSABTE:22 20h. Jaume Amor i Roser Sagués. 

DIUMENGE:23 11h. 
 

13h. 

Gemma Cartró Campamà. 
------------------------------------------------------ 

Joaquim, María, Nicolás i Felisa. 

DILLUNS: 24 19h. 
21h. 
24h. 

MISSA FAMILIAR DE NADAL 
MISSA a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes 
MISSA DEL GALL 

DIMARTS: 25 
      NADAL 

11h. 
13h. 

Esposos Pere Pruna i Maria Pons 
 

DIMECRES: 26  11h. SANT  ESTEVE 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/adviento_navidadABC/3_adv_c.htm


 
 
 
 
 

 
CELEBRACIÓ  COMUNITÀRIA DE LA PENITENCIA 
DIVENDRES dia 21 a les 20h. No hi haurà celebració de la missa. 
 

REUNIONS 
DIMARTS: dia 18 a les 20’30h Grup de “Justícia i Pau” 

 
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
DILLUNS: dia 17, com cada mes, farem una estona de pregària des de les 19’30h. fins a les 20h. 
És una pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 

 

PASTORAL DE LA SALUT 

Com cada mes, aquest dijous dia 20, visitarem als residents a “Vitalia”. A les 11h. hi farem un 
acte religiós amb els qui vulguin participar-hi. 

 

AVUI  DIUMENGE   COL· LECTA PER 

CÀRITAS   DIOCESANA 
                                 

 
DIUMENGE TERCER D’ADVENT 
 

 
 


