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L’ATURADA DE NADAL, UNA
embranzida per anar més enllà
Tenim Nadal a tocar dels dits. D’aquí a cinc dies serem de nou a 25 de desembre, amb el seguit de tradicions que l’acompanyen, com ara el pessebre,
l’arbre, la trobada familiar.
Què té Nadal que ens entendreix, que ens fa molt feliços o, segons la
càrrega dels nostres records, molt infeliços?
Nadal és una festa, i la festa vol dir aturada, parar una mica. Nadal és sinònim de pau. Nadal té una cosa molt bonica: tota la força està simbolitzada en
un nen que és completament vulnerable, que no es pot defensar per ell mateix
i que té aquesta confiança que els bous o les persones, els àngels o els pastors podran preocupar-se una mica d’ell. Però també hi ha un aspecte molt
més profund : el Nadal com a “naixement” – que és el que vol dir la paraula-.
Naixement de què? Un nou naixement de cadascú de nosaltres tots els
dies, un naixement d’una il·lusió, un naixement a la vida, un naixement a
aquesta guspira de divinitat que hi ha en tot ésser vivent.
Per a mi Nadal, seguint una gran tradició (una mica oblidada fins i tot dins
del mateix cristianisme ) és l’Encarnació contínua: no crec que celebrem
exclusivamente un fet històric que va pasar fa 2.000 anys, sinó un fet antropològic que está passant en cada persona quan aquesta persona vol entrar
una mica més dins de la profunditat i l’abisme d’ell mateix. “Quan hi havia
mig silenci en el món el verb va descendir”, canta la litúrgia. Si fem una mica

més de silenci en nosaltres crec que també aquest verb pot descendir dins
de nosaltres.

Fragment de R.Panikkar

Aquestes paraules omplen i donen sentit a tot el treball que tenim entremans a Càritas.
La il·lusió i la confiança en les persones senzilles que ens ajuden a néixer.
El silenci necessari que dóna força per arribar a la gent.
Estem dominats per un individualisme que ens aboca al desànim i al pessimisme, aïllar-se és mortal. L’aturada de Nadal pot ser l’embranzida per
veure on encaminem els nostres actes, ens pot salvar de l’isolament i de la
mateixa manera que necessitem tenir contacte amb l’aire que ens dóna vida,
les persones que sovint se’ns fan invisibles ens ajudaran a respirar.
Aquell nen ha crescut….
Pere em feu lloc al seu costat i començà a parlar:
… Tots sabem el que ha significat Jesús per a cada un de nosaltres. Ell ens
obrí els ulls i eixamplà els nostres horitzons fins a sembrar molt endins nostre
la llavor d’una gran esperança…Ell ens feu cercar la petjada d’un Déu diferent
en l’arena de la nostra història de cada dia. Ell ens digué que Déu és l’Amor.
Però no l’escoltàrem prou. En el fons, no l’entenguérem. La seva mort
ja estat massa gruixuda. I hem caigut en la temptació. No pot ser que Déu
s’identifiqui amb un pobre crucificat, pensàrem! Oblidàrem que els febles, els
rebutjats, són la debilitat de Déu que ens havia mostrat Jesús. I el tinguérem per una víctima dels seus somnis incontrolats. Plens d’un que ha perdut
contacte amb la realitat. Fou molt bonic, ens diguérem els uns als altres en
el silenci aspre del nostre desencís. Massa interessant perquè pogués ser
veritat ! I l’abandonàrem. L’abandonàrem perquè era massa feixuc el feix de
la creu pel nostre pobre cor, desemparat sense Ell.
Però Ell no es deixà vencer ni tan sols pel nostre abandó. Ens havia dit
que l’Amor amb que Ell estimava era sense límits. I ho ha demostrat. …I Ens
ha cercat. I ens ha trobat.
Ara sabem que tenia raó. Que el que ha mort en la creu, definitivamente,
és el déu del Temple i de la Llei. El déu dels forts. Que les seves nafres són
el preu a pagar perquè nosaltres, tothom, poguéssim creure i experimentar
que l’amor pot ésser sense límits.

Canvieu, doncs, els vostres valors! És senzill. Basta fer el que Ell ens va
dir: deixeu-vos estimar. Sabeu-vos estimats. Decidiu-vos a estimar
…vessar-se per amor, donar-se sense mesura és el camí que porta a la
felicitat.
L’acció capaç de fer que les coses siguin allò que poden ésser. És el seu camí.
Ell ens convida a fer de la nostra existència una vida per als altres.
Com ho fou la seva.

Fragments del llibre: “De Cafarnaüm a Jerusalem”, Teodor Suau
Núria Callís Areñas

El voluntariat de Càritas us desitgem Bon Nadal
SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 21, a les 9. Dimarts 22, a
les 9: Maria Caralt Riqué. Dime-

cres 23, a les 9. Dijous 24, a les
9: a les 6, missa del Pollet; a les 8,
missa del Gall. Divendres 25, Nadal, a les 12: esposos Isidre Colom
i Concepció Martí. Dissabte 26, a

les 20: Josep Muntada; Josep Comas i Ramona Roviró. Diumenge
27, a les 12: esposos Caballeria
Roma i fills .
CELEBRACIÓ PENITENCIAL
Dimarts 22 a les 8, Celebració penitencial, preparant el Nadal.
El dijous 24, d’ 11 a 1 confessions
individuals i també abans i després
de la missa de cada dia.

GRÀCIA
MISSES
Divendres 25, Nadal, a les 11: difunts família Boix – Crispi i Lurdes. Dissabte 26, a les 7 de la tarda. Diumenge 27, a les 11: esposos
Ramon Pous i Carme Serrat; esposos Vicenç i Montserrat.
CELEBRACIÓ PENITENCIAL
Dimecres 23 a les 7, celebració penitencial, preparant el Nadal.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 21, a les 19. Dimarts 22, a
les 19: donants. Dimecres 23 a les 19.
Emili Casas. Dijous 24, a les 6 de la
tarda. Divendres 25, Nadal a les 10:
donants. Dissabte 26, a les 18: donants. Diumenge 27, a les 10: donants.

EXÈQUIES
M. Salud Soler Benito (91 anys)
Residència Santa Creu, L’Esquirol.
Francisco Bagaria Sala (94 anys)
C/ Cabrera, 28. Residència Aura.
Juan Antonio Jiménez Expósito
(78 anys) C/ Lleida,60.
Maria Fabregó Pous (96 anys) Mas
Campurat.
COL·LECTA DEL DIA DE NADAL
A totes les parròquies, tant la col.
lecta de la vigília de Nadal com
la del mateix dia serà per Càritas
Manlleu.

NADAL 2021
Serà un Nadal diferent, sens dubte ho serà. Serà diferent per les nostres
trobades familiars i per les nostres celebracions litúrgiques. La missa
del Gall que ja abans havíem rebaixant l’hora, aquests any encara serà
més aviat, a les 8, tant a Sant Pau com a Santa Maria. La missa del
Pollet, del dia 24 pels infants i famílies de la catequesi, serà a Santa
Maria, a les 6. Tot això donada l’excepcionalitat dels dies que vivim.
Esperem però que els podrem viure ben joiosos.

