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Només l’Amor ho il·lumiNA tot
Nadal vol dir “naixement”. És a dir, començar a viure. Mark Twain va dir: “hi 
ha dos dies importants en la vida: el dia que vas néixer i el dia que saps per a què”. 

El dia de Nadal els dos dies s’uneixen: en el Naixement de Jesús trobem 
la raó de la nostra vida. Perquè Jesús és l’Amor incondicional de Déu, que 
dona sentit a tota la nostra vida. Ell és qui ho il·lumina tot amb nova llum.

La llum penetra la foscor. En el nostre món apareixen foscors: discòrdies 
en les relacions humanes, entre pobles i nacions; les malalties; injustícies que 
provoquen grans fluxos migratoris; els estralls que pateix la natura... 

“Déu es presenta així, en un nen, per ser rebut en els nostres braços. En 
la debilitat i en la fragilitat amaga el seu poder que tot ho crea i transforma. 



Sembla impossible, però és així: en Jesús, Déu ha estat un nen i en aquesta 
condició ha volgut revelar la grandesa del seu amor, que es manifesta en el 
somriure i en allargar les seves mans cap a tots” (Francesc, carta sobre el 
pessebre).

Només l’Amor ho il·lumina tot. Siguem portadors d’aquesta llum del Na-
dal, sembradors de pau. 

Molt bon Nadal!. 
mossèn David i mossèn octavi 

FRAGMENTS DE LA CARTA DEL PAPA FRANCESC 

El BEll siGNE DEl PEssEBrE
M’agradaria ara repassar els diversos signes del pessebre per comprendre el 
significat que comporten. 

En primer lloc, representem el context del cel estrellat en la foscor i el si-
lenci de la nit. Ho fem així, no sols per fidelitat als relats evangèlics, sinó tam-
bé pel significat que té. Pensem en quantes vegades la nit envolta les nostres 
vides. Doncs bé, fins i tot en aquells instants, Déu no ens deixa sols, sinó que 
es fa present per respondre a les preguntes decisives sobre el sentit de la nos-
tra existència: Qui sóc jo? D’on vinc? Per què vaig néixer en aquest moment? 
Per què estimo? Per què pateixo? Per què moriré? Per respondre aquestes 
preguntes, Déu es va fer home. La seva proximitat porta llum on hi ha fos-
cor i il·lumina tots els qui travessen les tenebres del sofriment (cf. Lc 1,79).

Els paisatges que formen part del pessebre i que sovint representen les 
ruïnes de cases i palaus antics, que en alguns casos substitueixen la cova de 
Betlem i es converteixen en l’estada de la Sagrada Família. Aquestes ruïnes 
són sobretot el signe visible de la humanitat caiguda, de tot el que està en 
ruïnes, que està corromput i deprimit. Aquest escenari diu que Jesús és la 
novetat enmig d’un món vell, i que ha vingut a curar i a reconstruir, a retornar 
la vida i el món a la seva esplendor original.

Quanta emoció hauria acompanyar-nos mentre col·loquem en el pessebre 
les muntanyes, els rierols, les ovelles i els pastors! D’aquesta manera re-
cordem, com ho havien anunciat els profetes, que tota la creació participa a 
la festa de la vinguda del Messies. Els àngels i l’estrella són el senyal que 
també nosaltres som cridats a posar-nos en camí per arribar a la cova i ado-
rar el Senyor. A diferència de molta gent que pretén fer altres mil coses, els 



pastors esdevenen els primers testimonis de l’essencial, és a dir, de la salva-
ció que se’ls ofereix. Són els més humils i els més pobres que saben acollir 
l’esdeveniment de l’encarnació.

Tenim el costum de posar en els nostres pessebres moltes figures simbò-
liques, sobretot, les de captaires i de gent que no coneixen altra abundància 
que la del cor. De fet, els pobres són els privilegiats d’aquest misteri i, sovint, 
aquells que són més capaços de reconèixer la presència de Déu enmig nostre.

Jesús, «benèvol i humil de cor» (Mt 11,29), va néixer pobre, va portar 
una vida senzilla per ensenyar-nos a comprendre l’essencial i a viure d’això. 
Des del pessebre emergeix clarament el missatge que no podem deixar-nos 
enganyar per la riquesa i per tantes propostes efímeres de felicitat. El palau 
d’Herodes està al fons, tancat, sord a l’anunci d’alegria. Naixent en el pes-
sebre, Déu mateix inicia l’única revolució veritable que dóna esperança i 
dignitat als desheretats, als marginats: la revolució de l’amor, la revolució de 
la tendresa. Des del pessebre, Jesús proclama, amb benèvol poder, la crida a 
compartir amb els últims el camí cap a un món més humà i fratern, on ningú 
no sigui exclòs ni marginat.

Sovint als infants –però també als adults!– els encanta afegir altres fi-
gures al pessebre que semblen no tenir cap relació amb els relats evan-
gèlics. I, tanmateix, aquesta imaginació pretén expressar que en aquest nou 
món inaugurat per Jesús hi ha espai per a tot el que és humà i per a tota 
criatura. Del pastor al ferrer, del forner als músics, de les dones que porten 
gerres d’aigua als nens que juguen..., tot això representa la santedat quotidia-
na, l’alegria de fer de manera extraordinària les coses de cada dia, quan Jesús 
comparteix amb nosaltres la seva vida divina.

A poc a poc, el pessebre ens porta a la gruta, on trobem les figures de Ma-
ria i de Josep. Maria és una mare que contempla el seu fill i el mostra als qui 
vénen a visitar-lo. La seva imatge fa pensar en el gran misteri que ha envoltat 
aquesta jove quan Déu ha trucat a la porta del seu cor immaculat. 

Al costat de Maria, en una actitud de protecció de l’Infant i de la seva 
mare, hi ha sant Josep. En general, es representa amb el bastó a la mà i, de 
vegades, també sostenint un llum. Sant Josep juga un paper molt important 
en la vida de Jesús i de Maria. Ell és el custodi que mai no es cansa de pro-
tegir la seva família. Quan Déu el va advertir de l’amenaça d’Herodes, no va 
dubtar a posar-se en camí i a emigrar a Egipte (cf. Mt 2,13-15). 

Papa Francesc



sANtA mAriA

MISSES
Diumenge 25, a les 11:45: Cant 
de la Sibil·la. A les 12: Josep Ro-
queta; Antoni Costa. Dilluns 26, a 
les 12. Dimarts 27 a les 9: família 
Arisa Roura. Dimecres 28, a les 9: 
família Arisa Roura. Dijous 29, a 
les 9: família Arisa Roura. Diven-
dres 30, a les 9. Dissabte 31, a 
les 20: família Serrat Ballús; Pere 
Serrat i Francesca Company. Diu-
menge 1,  a les 12: Manel i Nazari 
Serrat Arboç; Josep Serrat Colo-
mer; Manel Jané Bausells.

 
GrÀCiA

MISSES
Diumenge 25, a les 11: Dolors 
Bertran Verdaguer; esposos Lluís 
Boix i Assumpció Crispí i Lurdes 
Sanchis; Maria Roca i Joan Prat.

sANt PAu

MISSES
Dilluns 26, a les 10. Dimarts 27, a 
les 19. Dimecres 28, a les 19. Di-
jous 29, a les 19. Divendres 30, a 
les 19. Dissabte 31, a les 18. Diu-
menge 1, a les 10, Joan Comellas, 
6è aniversari. 

EXÈQUIES
Capilla Aceituno Burgos, de 90 
anys. Pg Sant Joan, 191.
Maria Pineda Luna, de 85 anys. 
Torrent i Garriga, 103.
Carme Codina Burgues, de 96 
anys. Residencia Aura.
Jaume Faja Faja, de 91 anys. Nú-
ria, 19.
Maria Rosa Caralt Señé, de 89 
anys. Diputació, 69.
Rafael Rueda Porras, de 93 anys
Residència Aura.
Pilar Martínez Solsona, de 94 anys. 
Sant Ferran 12-14. 

CONCERT DE NADAL
Cor de Cambra del Palau de la 
Música Catalana.
Xavier Puig, director.  Jordi Armen-
gol, piano. Amb la col·laboració 
del pianista Paul Perera.
Dimecres, 28 de desembre, a les 
9 del vespre. 
Església de Santa Maria de Manlleu.
Organitza: Amics de la Música de 
Manlleu.
Venda d’entrades: Museu del Ter.
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