Divendres, 25 de desembre del 2020

QUE SIGUI
UN BON NADAL
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Allà a Betlem va néixer i
créixer l’Amor. Cada casa,
cada Residència, cada Hospital, cada Institució al servei dels altres ha de ser un
Betlem des d’on és visqui i
s’escampi l’amor. Aquests
dies tenim ben presents tots
els que es donen intensament
als altres, sobretot als més
necessitats d’ajuda. Que la
nostra pregària i la nostra generositat els sigui un reforç.
L’anunci de l’àngel als pastors ressona també en nosaltres. Déu és per a nosaltres;
Déu és amb nosaltres, Déu
estima la nostra humanitat.
Que sigui un BON NADAL!

Dibuix de Josep Subiranas

Mn. Joan i Mn. Octavi

LA TRADICIÓ DE
LA MISSA del GALL

Popularment coneixem com a missa del gall la celebració de l’eucaristia que
es celebra a la mitjanit del dia 24 de desembre, nit de Nadal, en la qual es
commemora el naixement de Jesús.
Nadal, també anomenat Pasqua o Pasqües de Nadal, és la festivitat cristiana del naixement de Jesús . És, juntament amb la Pasqua, la festa cristiana
més important. Les civilitzacions precristianes celebraven el solstici d’hivern,
quan la llum tornava novament i s’acabaven les tenebres. Encara que és una
època de fred i de nits llargues, se sap que la vida torna novament a començar.
En un primer moment, durant els segles I i II després de Crist, els cristians no celebraven el naixement de Jesús. Se sabia quan havia mort, a la Pasqua Jueva, però no quan havia nascut. Fou el Papa Liberi I en el segle IV que
determina la celebració del Nadal el dia 25 de desembre. No totes les esglésies cristianes ho celebren el mateix dia, la Catòlica, la Protestant i algunes de
les Esglésies Ortodoxes, com ara la grega, la romanesa i la búlgara, celebren
Nadal el 25 de desembre, altres Esglésies Ortodoxes, en canvi, com ara la de
Constantinoble i la russa, el celebren el 7 de gener, ja que no van acceptar el
calendari gregorià (implantat pel Papa Gregori XIII, des de 1582).
Malgrat el seu origen marcadament religiós, amb la missa del gall com
a element central, Nadal ha esdevingut una tradició que se celebra arreu del
món, fins i tot per gent que no pertany a aquesta religió, com és el cas de la
Xina i el Japó.
L’expressió “Missa del Gall”, prové del fet que aquesta missa solia caure
«ad galli cantus» al cant del gall, moment en què comença el dia. També
s’atribueix a una faula que afirma que va ser aquest animal el primer que va
presenciar el naixement de Jesús i que ho va anunciar a tothom amb el seu
cant. Per això, antigament, el cant del gall donava inici a la missa, que en un
temps s’havia celebrat a la matinada. De fet, en el món romà, cap a les tres
del matí sonava el gallus, una mena de trompeta amb un so molt similar al
cant del gall, que anunciava la proximitat de l’alba.
La missa nocturna de la celebració de la nativitat de Jesús, fou instituïda
al segle V pel Papa Sixt III, i aquest ritual de mitjanit es va fent aviat molt
popular i es va estendre arreu.

Si ens fixem en alguns relats bíblics ens adonem que el gall hi té un protagonisme important. Així podem relacionar el cant del gall, la nit de Nadal
que anuncia el naixement de Jesús, amb el gall que va cantar quan Pere havia
negat Jesús tres vegades, per no parlar del miracle del gall que va cantar després de ser cuinat a Santo Domingo de la Calzada. El mateix gall o gallina
que matarem per celebrar la festa,...

Segons Joan Amades, les costums populars i els rituals entorn a la preparació per a la missa del gall eren diferents i peculiars, així en algunes zones
la gent de les masies anava a missa del gall amb fanalets guarnits amb cintes
de colors i estrelles de paper enganxats; així feia l’efecte que els guiava vers
l’església l’estel que va guiar als reis cap a Betlem. En molts llocs era freqüent l’ ús de l’atxa de Nadal o teia, emprada per fer llum a les colles que
des de les rodalies s’atansaven cap a l’església del poble per la missa. L’atxa
es preparava uns dies abans, i s’havia d’ encendre amb les brases de la llar,
fer-ho d’altre manera era tingut per malastruc.
Per anar a missa, s’havia d’estrenar una peça de roba, per xica que fos, ja
ho diu el refrany:
Per Nadal,
Qui res no estrena
Res no val
Darrerament, perquè l’hora tardana impedeix la facilitat d’afluència de
famílies amb infants, se celebra una missa més d’hora el dia 24 de desembre,
que popularment és anomenada en molts llocs com la “missa del pollet”.
Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 28, a les 9. Dimarts 29,
a les 9. Dimecres 30, a les 9. Dijous 31, a les 20. Divendres 1,
Cap d’any, a les 12: Ramon Pous
Fusté (1r aniv.); esposos Ricard i
Camil.la i filla Cami; Josep Serra Colomer. Dissabte 2, a les 20:
esposos Pere Vilar i Dolors Grabulosa i germans. Diumenge 3, a
les 12.

EXÈQUIES
Jesús Germán Calvo Ballesteros
(70 anys)C/ Torrent i Garriga.
Juan Antonio Jiménez Expósito
(78 anys) C/ Lleida, 60.
Manuel Joaquín Lucio Ferrera (56
anys) Plaça Dalt Vila, 8.
Enrique García Roman (78 anys)
C/ Mn. Cinto Verdaguer, 10.
Engracia Atienza López (85 anys)
C/ Pep Ventura, 3.
Encarnació Soler Fàbrega (90 anys)
residència Sta. Creu, L’Esquirol.

GRÀCIA
MISSES
Divendres 1, Cap d’any, a les 11.
Dissabte 2, a les 19. Diumenge 3,
a les 11.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 28, a les 19: donants. Dimarts 29, a les 19: donants. Dimecres 30, a les 19: donants. Dijous
31, a les 19: donants. Divendres
1, Cap d’any, a les 10: donants.
Dissabte 2, a les 18: Joan Comellas (4rt aniv.). Diumenge 3, a les
10: donants.
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