
 

La nit d’aquest diu-
menge, quart del 
temps d’Advent, 
comencem a cele-
brar el Nadal amb 
la Missa del gall. 

Joiós Nadal amb Jesús!
Sí, un Nadal amb Jesús, perquè 
sense Ell no seria Nadal. Seria una 
festa més, entranyable, de bons 
sentiments, però faltaria el gran 
regal. No tindríem pessebre: tin-
dríem un paisatge i prou.
Fa alguns nadals vaig visitar diver-
sos pessebres, tots fets amb en-
giny i esforç. Però em va sobtar un 
en què no hi havia el naixement. 
Jo almenys no hi descobria Maria, 
Josep ni Jesús, i vaig pensar que 
calia alguna explicació de l’autor o 
autors. A la meva pregunta, l’autor, 
un noi jove, em respongué que ell 
havia volgut fer un pessebre actual, 
no tradicional, i per això no hi havia 
la cova, ni el naixement tradicional, 
ni pastors, ni... Per això hi havia po-
sat personatges, cotxes, cases i ofi-
cis d’avui i no d’abans. Vaig valorar 
la voluntat d’actualitzar el pessebre, 
però vaig insistir que almenys calia 
buscar un racó per posar-hi el naixe-
ment, per posar-hi Jesús, perquè, si faltava Jesús amb Ma-
ria i Josep, allò no era un pessebre sinó només un paisatge.
Certament, sense Jesús, el món, el d’aquell temps i el 
d’avui, ja no és el pessebre de Déu, sinó un paisatge 
menys o més bonic però sense la bona notícia del naixe-
ment del Salvador.
Perquè Nadal ens fa reviure intensament l’experiència de 
Déu, que en Jesús se’ns ha fet proper, un de nosaltres, i 
així ens ha mostrat el seu rostre i la seva bondat.
Nadal fa possible contemplar el món, la història, la vida... 
des d’una renovada comprensió: el Fill de Déu ha assumit 
la nostra carn, la nostra història, la nostra vida, per reno-
var-la i alliberar-la del mal i de la mort, per salvar-la.

Nadal ens ofereix l’oportunitat de 
renovar la fe en Jesús, com a Salva-
dor, precisament des de la sorpresa 
del seu abaixament com a home.
Nadal ens ajuda a assaborir la felici-
tat de confiar en Jesús i en la seva 
Bona Notícia per viure cada dia.
Nadal ens ajuda a contemplar el 
rostre de Jesús en cada rostre 
humà, sigui joiós, sigui desfigurat 
pel dolor.
Nadal ens fa sentir més agerma-
nats: fills del mateix Pare, ger-
mans de Jesús, de la mateixa fa-
mília; i ens fa agrair el do que és 
cada persona per als altres.
Nadal ens fa viure el goig de do-
nar-nos i donar el millor de nosal-
tres mateixos, perquè Jesús sigui 
«la Bona Nova» per a tothom.
Nadal ens fa valorar tota la missió 
de l’Església, de les comunitats 
parroquials, associacions, movi-
ments, activitats... perquè Jesús 
sigui conegut, acollit, estimat, i així 
ens pugui oferir els seus dons a 
nosaltres i a totes les persones.
Nadal t’ha d’ajudar a viure amb 
goig la teva condició de cristià o 
cristiana, perquè –com els pastors 
i els mags– també has escoltat 

la Bona Nova (l’Evangeli), t’has acostat a Betlem per tro-
bar-te amb Jesús, adorar-lo i oferir-li els teus dons.
Nadal t’estimula per donar a conèixer Jesús i anunciar-lo 
com ho feren els àngels.
Viu aquests dies amb intensitat, en família, amb joia; 
però viu-los també si et trobes sol, preocupat, desanimat, 
enyorat... perquè precisament Jesús ha nascut per tu.
I no t’oblidis d’acostar-te a Betlem, al pessebre, que 
avui és a la celebració de la Missa, perquè hi trobaràs 
el Senyor.
Joiós Nadal!
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SALM  88

R. Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors.
 
Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors,
d’una generació a l’altra anunciaré
la vostra fidelitat.
Vós heu dit: «El meu favor és 

indestructible,
mantinc la fidelitat en el cel».
 
He fet aliança amb els meus elegits,
jurant a David, el meu servent:
«T’he creat per sempre una dinastia,
mantindré per tots els segles el teu 

tron».
 
Ell em dirà: «Sou el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva».
Mantindré per sempre el meu amor,
la meva aliança amb ell serà 

perpètua.

PARAULA DE DÉU
LECTURES

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre de Samuel 7, 1-5, 8b-11, 16

Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, després que el Senyor l’hagué 
deixat en pau de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: 
«Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre l’arca de Déu està en un envelat». 
Natan digué al rei: «Ves, fes tot el que és propi del teu cor; tens amb tu el Senyor».
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor: «Ves, digues a David, 
el meu servent: Això diu el Senyor: Tu m’has de fer un casal per residir-hi? Jo 
t’he pres el clos del ramat, de guardar les ovelles i les cabres, per fer-te cap del 
meu poble Israel. He estat amb tu en totes les campanyes que has emprès, he 
derrotat els teus enemics i t’he donat una anomenada com la dels més famo-
sos de la terra.
He destinat un lloc per al meu poble Israel, l’hi he plantat perquè hi visqui sense 
por, i no l’oprimiran més els perversos com ho havien fet abans, durant el temps 
en què vaig enviar jutges per governar Israel, el meu poble. A tu, et deixaré en 
pau de tots els teus enemics. I ara el Senyor t’anuncia que et farà un casal. 
Quan t’arribi l’hora de reposar amb els teus pares, et donaré per successor un 
descendent, sortit de les teves entranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré 
pare, ell serà per a mi un fill.
El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es mantindrà 
per sempre».

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma 16, 25-27

Germans, Glòria a aquell que té el poder de confirmar-vos en la Bona Nova que 
us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, i que és la revelació del pla de 
Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum, per la de-
cisió del Déu etern, d’acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast 
de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Déu és l’únic ple de saviesa. 
Glòria a ell eternament per Jesucrist, Amén.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 1, 26-38

En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat 
Natzaret, per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de Da-
vid, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella 
i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es torbà en 
sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. Però l’àngel li digué: 
«No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs 
el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li 
donarà el tron de David, el seu pare; serà rei del poble d’Israel per sempre, i el 
seu regnat no tindrà fi». Maria preguntà a l’àngel: «Com pot ser això, si jo no 
tinc marit?». L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de 
l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que naixerà l’ano-
menaran Fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la 
seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu 
res no li és impossible». Maria va respondre: «Sóc l’esclava del Senyor: que es 
compleixin en mi les teves paraules». I l’àngel es va retirar.

«No tenir por»

La por és un dels instints primaris 
que tots sentim en algun moment 
de la nostra vida. Per això aquestes 
paraules de l’Àngel a Maria tenen 
sentit quan allò que porten és una 
responsabilitat que capgira els plans 
que hom té. I és que Déu ve a cap-
girar tots els nostres projectes. Na-
dal –ja en som a les portes–, no és 
res més que un nou planteig de la 
presència i de l’essència de Déu en 
aquesta humanitat. Tota la grandesa 
de Déu en la petitesa d’un infant! I 
en una dona per l’acció de l’Esperit 
Sant! Perquè per a Déu res és im-
possible: fins i tot canviar els nos-
tres cors, els nostres pensaments i 
la nostra vida!

Jordi Reixach i Masachs
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MIRADORAmadeu Carbó, autor del quadern Celebrem el Nadal

«Si no haguéssim humanitzat el Tió ja no 
se’n cantaria ni gall ni gallina»

El folklorista, educador i escriptor Amadeu Carbó és l’autor del quadern 
Celebrem el Nadal, una publicació que ens porta a passejar pels orígens 
de les tradicions més arrelades a l’entorn de les festes nadalenques a 
casa nostra. 

Com celebrem el Nadal, els catalans?
En essència, com tots i tothom. Aquesta és de les festes més celebra-
des, per no dir la que més. Les particularitats sorgeixen de raons històri-
ques, de lloc, etc. Probablement el que ens fa més diferents als catalans 
en les formes –no pas en l’essència– és la diada de sant Esteve, que ens 
remet a l’època de la Marca Hispànica i la influència dels carolingis, els 
quals celebraven les dues grans Pasqües –Nadal i Pasqua– amb la famí-
lia. I com que en aquella època hi havia desplaçaments importants, es re-
queria un temps de viatge per tornar. Per tant, sant Esteve era un dia per 
tornar a casa després de la festa.

I els gironins, quines singularitats tenim?
A diversos municipis de l’Alt Empordà encara conserven la tradició d’en-
cendre focs durant la nit de Nadal, un costum que havia estat molt estès 
i que ara es fa només en llocs que es poden comptar amb els dits de les 
mans, i prou. Era, per dir-ho a l’engròs, el sant Joan de l’hivern. Entre els 
municipis empordanesos que fan aquests focs de Nadal hi trobem Sant 
Llorenç de la Muga, Agullana, la Jonquera o Boadella d’Empordà.

Quina és la tradició més curiosa de totes les que ha recollit?
De curiositats n’hi ha moltes, a Celebrem el Nadal. Entre d’altres, des-
vetllem qui va posar cara al Tió i quins van ser-ne els motius, així com les 
conseqüències que va tenir aquesta acció. Probablement, si no hagués-
sim humanitzat el Tió ja no se’n cantaria ni gall ni gallina.

Com veu l’evolució de les tradicions nadalenques catalanes de cara 
al futur?
Malgrat el fet que tinguem tot un seguit d’inputs que ens alteren les for-
mes de celebrar suposadament autòctones, les ganes i les necessitats 
de celebrar i fer comunitat hi són. Pel que fa a allò que sembla que ens 
ve de fora, aquelles formes de celebració que siguin útils les acabarem 
adoptant com a pròpies, i les que no, seran modes que acabaran rebutja-
des per la comunitat mateixa. Viure en un món global té aquestes coses. 
Bon Nadal a tots!

«Torras i Bages va 
optar per incidir en una 

pastoral compromesa 
amb el país»

Un home fidel als 
signes del temps
No bufaven bons vents al darrer terç 
del segle XIX, en què a Catalunya 
les convulsions de la Tercera Guerra 
Carlina havien deixat moltes nafres 
obertes, alhora que els posiciona-
ments del clericat basculaven entre 
un integrisme de forta connotació 
política i els «mestissos», partidaris 
d’un diàleg amb el liberalisme ideolò-
gic i d’una progressiva separació entre 
Església i Estat. Mentre que arran de 
l’encíclica Rerum novarum (1891), de 
Lleó XIII, l’integrisme experimentava 
més el seu declivi, les polèmiques, 
tanmateix, eren ben intenses, sobre-
tot en l’àmbit de la premsa. És el cas 
del polemista Fèlix Sardà, que el 1891 
publicà El liberalismo es pecado, quan 
nou anys abans Lleó XIII ja havia pro-
mulgat l’encíclica Cum multa, en què 
condemnava l’integrisme com a defor-
mació de la doctrina de l’Església.

És en aquest context que a Catalu-
nya sorgeix, entre altres, la figura ge-
gantina del bisbe Torras i Bages, que 
junt amb el bisbe Morgades i altres 
eclesiàstics, com Jaume Collell, va 
optar per incidir en una pastoral for-
tament compromesa amb el país, les 
seves arrels cristianes i el moviment 
de la Renaixença. La tradició catalana 
(1892) és un gran llibre miscel·lània. 
En la primera part desglossa el seu 
pensament –és molt representatiu el 
capítol «La llibertat civil és pròpia del 
cristianisme»–, i en la segona repassa 
les figures de sant Ramon de Penya-
fort, Eiximenis, Ausiàs Marc, Joan Llu-
ís Vives... Torras i Bages, un home de 
fe, savi, i fidel a Déu i al país.

Jordi Pla
Capellà



AGENDA SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge, quart d’Advent, 24 de de-
sembre de 2017. St. Delfí, bisbe de Bor-
deus (+ 400). St. Pere el venerable, abat 
de Cluny. Lectures: 2S 7, 1-5.8b-12.14a.15 
/ Sl 88 / Rm 16, 25-27 / Lc 1, 26-38 Missa 
vespertina pròpia de la vigília de Nadal: Is 
62, 1-5 / Sl 88 / Ac 13, 16-17.22-25 / Mt 1, 
1-25 (o més breu: 1, 18-25).
Dilluns, 25. NADAL DE NOSTRE  SE-
NYOR JESUCRIST.  Sta. Eugènia, 
donzella màrtir, titular de Saus, Saldet, 
Santa Eugènia de Ter i Santa Eugènia 
de Vila-romana. Capelles a Agullana i 
Avinyonet de Puigventós. Lectures:  
Missa de la nit: 9, 1-6 / Sl 95 / Tt 2, 11-14 
/ Lc 2, 1-14.  Missa de l’alba: Is 62, 11-12 
/ Sl 96 / Tt 3, 4-7 / Lc 2, 15-20. Missa del 
dia: Is 52, 7-10 / Sl 97 / He 1, 1-6 / Jo 1, 
1-18 (o més breu: 1, 1-5.9-14).
Dimarts, 26.  St. Esteve, diaca i primer 
màrtir. Titular d’una quarantena d’es-
glésies. Mare de Déu de la Vida, amb 
capella a Cistella. Aniversari de la mort 
del bisbe Mons. Jaume Camprodon. 
Lectures: Ac 6, 8-10; 7, 54-60 / Sl 30 / 
Mt 10, 17-22.
Dimecres, 27. St. Joan, apòstol i evan-
gelista, patró dels impressors. Sta. Fa-
biola, penitent. Lectures: 1Jo 1, 1-4 / Sl 
96 / Jo 20, 2-8.
Dijous 28. Sants Innocents, nens i ne-
nes màrtirs. St. Abel, primer assassi-
nat. Lectures: 1Jo 1, 5 – 2,2 / Sl 123 / 
Mt 2, 13-18.
Divendres, 29. St. Tomàs Becket (+ 
1170), bisbe i màrtir. St. David, rei d’Is-
rael. Lectures: 1Jo 2, 3-11 / Sl 95 / Lc 
2, 22-35.
Dissabte, 30. St. Roger, bisbe de Ca-
nes (s. XIII). Lectures: 1Jo 2, 12-17 / Sl 
95 / Lc 2, 36-40.
LITÚRGIA DE LES HORES:  pròpies 
del temps de Nadal i la seva octava.

Primer aniversari de la mort del bisbe 
emèrit Mons. Jaume Camprodon
Dimarts vinent, festa de sant Esteve, farà un any de la mort de 
Mons. Jaume Camprodon i Rovira, bisbe emèrit de Girona. Ha-
via ocupat la seu de Sant Narcís del mes de setembre de 1973 
fins l’octubre de 2001. La Missa de comiat va tenir lloc el dia 29 
a la Catedral, i va ser presidida pel bisbe Francesc i concelebra-

da per deu arquebisbes i bisbes 
del país, així com per nombrosos 
preveres, en presència de les pri-
meres autoritats catalanes i locals 
i una munió de fidels.
Aquest proper divendres 29, a les 
9 del matí, s’oficiarà una Missa en 
memòria de Mons. Jaume Cam-
prodon a la capella conventual de 
la Catedral.

Campanya de Càritas per reforçar i 
ampliar les solucions contra la pobresa
Les deu Càritas Diocesanes amb seu a 
Catalunya han posat en marxa una cam-
panya amb l’objectiu de reforçar i ampliar 
els projectes de l’entitat, a través de do-
natius. «Aquest Nadal sigues part de la 
solució contra la pobresa» és una crida 
al compromís per fer possible l’acció so-
cial de l’entitat. A la Diòcesi de Girona, 
Càritas va permetre atendre l’any passat 
22.284 persones, i fins a 54.943 se’n van 
veure beneficiades, amb la col·laboració 
de 1.951 socis i donants, 258 entitats 
amb cor, 108 empreses col·laboradores d’inserció i 2.613 perso-
nes voluntàries. Els donatius es poden realitzar a través de www.
caritasgirona.cat o visitant la Càritas més propera.

DIUMENGE, 24 DE DESEMBRE
Visita Pastoral a la parròquia de Co-
lomers. A les 8 del vespre el bisbe pre-
sidirà la Missa de Nadal a l’església de 
Santa Maria.
Missa del Gall a la Catedral. A les 12 
de la nit, presidida pel bisbe Francesc 
Pardo. Després, adoració del Nen Je-
sús a la capella de l’Anunciació.

DILLUNS, 25 DE DESEMBRE
Celebració del Nadal a la Catedral. A 
dos quarts d’11 del matí, Litúrgia de les 
Hores a la Capella Conventual. A les 11, 
Missa Major Conventual, presidida pel 
bisbe Francesc. Benedicció Apostòlica.

DIMARTS, 26 DE DESEMBRE
Consagració de l’altar major de l’es-
glésia de Sant Esteve d’Olot. A les 11 
del matí, presidida pel bisbe Francesc.

DIJOUS, 28 DE DESEMBRE
Romeria de les parròquies de Figue-
res al santuari  de la Mare de Déu de 
la Salut de Terrades.

DIVENDRES, 29 DE DESEMBRE
Primer aniversari de la mort del 
bisbe Mons. Jaume Camprodon. A 
les 9 del matí a la Capella Conventual 
de Catedral, Litúrgia de les Hores i 
Missa.

DIUMENGE, 31 DE DESEMBRE
Ultreia de Cap d’Any dels Cursets de 
Cristiandat. A dos quarts de 10 del ves-
pre al Casal Bisbe Cartañà, de Girona.
Missa de Cap d’Any de l’Adoració 
Nocturna. A les 12 de la nit a l’església 
del Sagrat Cor de Girona. Seguirà l’Ado-
ració Nocturna.

Església viva
Magazín setmanal de 30 minuts amb reportatges i entrevistes d’actualitat de 
l’Església de Girona. Té els apartats «La Paraula del Bisbe» (amb Mons. Francesc 
Pardo), «Punt de Vista» (comentari d’actualitat a càrrec de diferents col·laboradors), 
notícies i l’evangeli dominical.  
Presenta: Àngel Rodríguez Vilagran. I l’emeten:

Nota: el programa a la Cadena COPE porta per nom «El Mirall». 
També es pot escoltar per Internet al web del Bisbat a l’àrea d’audiovisuals. 

Cadena COPE Girona 89.9 FM, dilluns i dimecres 13.30
Caldes FM 107.9 FM, diumenges 8.30
Fem Girona 92,7 FM, dissabtes 7.00
Ràdio Arenys de Munt 107.0 FM, diumenges 10.30
Ràdio Bonmatí 107.1 FM, diumenges 8.00
Ràdio Calella 107.9 FM, diumenges 8.00
Ràdio Canet de Mar 107,6 FM, diumenges 8.30
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM, diumenges 7.00
Ràdio Cassà de la Selva 103.1 FM, dissabtes 20.35

Ràdio Estel 103.4 FM, dissabtes 23.00
Ràdio l’Escala 107.6 FM, diumenges 8.00
Ràdio la Vall (les Preses) 107.6 FM, diumenges 8.30
Ràdio les Planes 107.7 FM, diumenges 8.00
Ràdio Palafrugell 107.8 FM, diumenges 9.00
Ràdio Salt 97.7 FM, dissabtes 9.30
Ràdio Sant Gregori 107.9 FM, diumenges 10.00
Ràdio Sant Pol 107.2 FM, diumenges 9.00
Ràdio Tordera 107.1 FM, dissabtes 9.00


