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ESPERIT DEL NADAL
El temps del Nadal en envolta, les llums, les cançons i la propaganda ens recorden
constantment aquests temps de Nadal. Tot aquests sorolls social ens distreu molt del
que és veritablement autèntic i important, però tot això és inevitable. És com tots els
negocis i botiguetes que hi ha al voltant dels grans Santuaris, o com tots els negocis
que hi ha a Terra Santa, on són molts els qui viuen del turisme i d’aquets
esdeveniments. Jo voldria treure tota aquesta fullaraca, i que una ventada
s’emportés tota aquesta palla. Però això no és possible en el món en que vivim. Hem
d’aprendre a viure els nostres sentiments cristians enmig de tot aquest aigua barreig,
que en definitiva sempre ha anat així el món. Aquests dies hem de trobar moments per la pregària i poder
aprofundir més els sentiments de l’encontre amb Déu. La meditació, l’admiració i finalment l’adoració
del naixement de Jesucrist, l’encarnació de Déu. Això és important, això ho hauríem de poder fer tots els
qui ens anomenem cristians. Però no es pot ser cristià per lliure, anant a la seva. Com tampoc es pot ser
afiliat a un partit i anar a la seva, no es pot ser membre d’una família i també anar a la seva. Quan hom
forma part d’un grup de persones s’estableixen un llaços, uns drets i unes obligacions. Que finalment
deriven amb una responsabilitat i una coherència de forma de ser. La persona cristiana es aquella que se
sent a les mans de Déu, dependent de Déu, estimada per Déu. I tot això ho viu i ho celebra en una
comunitat, on pot compartir aquests sentiments amb els altres perquè són uns sentiments mutus. La
celebració més importat d’aquestes festes és la Missa del Gall, on els cristians es reuneixen per pregar i
adorar el misteri d’aquell infant. Reconeixent en aquell nadó,
embolcallat de pobresa, el misteri de Déu que ha volgut fer-se un de la
nostra naturalesa, una persona humana. És un gran abaixament, és un
gran acte d’humilitat, que mostra la grandesa de Déu. Ell no és ni
presumit, ni orgullós ni groller. Jesús es mostra senzill, intel·ligent i
amb una voluntat fèrria per fer la voluntat del seu Pare. En el moment
que s’haurà d’enfrontar amb el dolor, no es farà enrere, sinó que
confiarà plenament amb el seu Pare del Cel, i s’abandonarà a les seves
mans.
Jesucrist entrellaça el misteri de Déu amb el nostre propi misteri, el de
la vida humana i amb el misteri del dolor. Perquè ell té tot el que és de
Déu i també té tot el que és de l’home.
No ens haurien d’enlluernar aquests dies les llums dels carrers, ni els
aparadors, sinó la Llum resplendent del Naixement de Jesús.
Mn. Joan Francesc Amigó

Sufragis pels difunts del mes de desembre de 2005
Dia 1 a Ciutadilla: Andrea Munyarch
Dia 4 a Passanant: Juan Marimón Solà
Dia 4 a Passanant: Anton Roca Roig
Dia 18 a Passanant: Magí Palau i Rosa Briansó
Dia 11 a Passanant: Ramón Miró
Dia 25 a Passanant: Jordi Marimon Prous
Defuncions:
•
El passat dia 2 d’aquest mes de desembre hem enterrat a la
parròquia de Santa Maria de Vallfogona la nostra germana
Trinidad Garcia Esteve de 87 any d’edat. D.e.p.
•
El passat dia 20 de desembre hem enterrat a la parròquia de Santa Maria de Vallfogona el
nostre germà Sebastià Llobet Duch, de 90 anys d’edat. D.e.p.
•
El passat dia 29 de desembre hem enterrat a la parròquia de Santa Maria de Guimerà el
nostre germà Josep M. Sans Gasol de 78 anys d’edat. D.e.p.
CONCURS DE PESSEBRES A CIUTADILLA
Aquest Nadal hem fet un petit concurs de pessebres,
per valorar i potenciar aquesta tradició que tant vam
cultivar els gran en una altra època. Ara sembla que
costi més a fer el pessebre, però un grup d’infants de
Ciutadilla l’han fet força bonic. Hi ha hagut sis
participants tots amb molta imaginació i treball, ja
que porta la seva feina fer el pessebre.

XERRADA D’ADVENT
Mn. Antoní Constantí
El passat dia 21 de desembre vam fer la conferència d’advent a la sala de l’ajuntament de
Guimerà. Mn. Antoní Constantí ens va explicar la dinàmica de que ens porta aquest temps
d’advent, que desemboca en el Nadal. No solament amb una celebració del Nadal històric,
d’allò que va succeir fa molts anys, sinó també del Nadal viu que hi ha en el nostre cor, en el
nostre interior. El Nadal cristià no esta fet de cava i torrons, sinó de fer reviure els sentiments
d’amor de Déu en el nostre cor, portar aquest amor als més pobres, i d’apropament als més
necessitats. Nadal és un
temps màgic, perquè
l’amor és màgic, i Déu ens
estima amb aquesta
plenitud d’amor. Qui no
viu la màgia de l’amor per
Nadal, no sap el que és el
Nadal.

Col·lectes del primer diumenge del
mes desembre
Tira un paper

Ciutadilla: .................... 40 €.
Passanant: .................... 125 €.
Vallfogona: .................. 148 €.
BENEFICI QUE HA DONAT LA LOTERIA
Amb el petit marge dels 50 cèntims que hi ha en cada butlleta de loteria, representa una ajuda gran per a les
nostres parròquies. Així enguany el benefici que ha quedat és el següent:
Parròquia de Sant Miquel de Ciutadilla: 635 €
Parròquia de Santa Maria de Guimerà - Bovera : 740 €
Parròquia de Santa Maria de Passanant: 2.300 €

HIMNE DE GUIMERÀ
Ets l’orgull d’aquesta terra
un poble com pocs n’hi ha,
porta el nom d’un gran poeta,
s’anomena Guimerà.
Tos carrers parlen d’història
recordant el teu passat,
i ens omplen de la glòria
del que fou famós comtat.
Som la gent noble d’un poble
que estima molt el treball,
i ens admiren tots els homes
que conté aquesta vall.
Tot mirant a la Bovera
a una Verge que allí hi ha,
ella és nostra patrona
junt amb Sant Sebastià.
Som la gent acollidora
pel qui vulgui viure aquí,
l’amistat i l’alegria
amb tots sabem compartí.
El castell és nostra glòria
que ja mai més tornarà,
i quedarà per la història
del que fou Guimerà.
Josep Balcells

CELEBRACIÓ DEL NADAL
A LA RESIDÈNCIA D’ AVIS
DE VALLFOGONA
Enguany hem fet una experiència bonica, en celebrar el Nadal
amb els avis de la Residència de Vallfogona. El dimarts dia
27 de desembre, a les cinc de la tarda vam celebrar el Nadal,
amb el caliu que dóna sentir-se estimat quant hom rep un
regal gratuït i inesperat. La gent de les nostres parròquies ha
participat comprant un regal a cada avi, i després de
l’Eucaristia i de l’adoració de l’infant Jesús, quan havia
arribat el moment de felicitar-los els Nadal els hi donàvem el
regal. El contacte personal sempre és enriquidor, i més quant
és fa per amor a l’Evangeli i seguint l’exemple de Jesucrist.
Tot els avis estaven contents, no cal dir-ho, i alguns fins i tot
emocionats.
Per part de la Residència van preparar una mica pica-pica, que
també va ajudar a fer passar una estona agradable.
Des d’aquí volem agrair a totes les persones que han
col·laborat a fer possible aquest petit signe de fraternitat amb
els ancians.
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Si Nadal és Déu que atansa
i el naixement de Jesús n’és la seva aliança;
per què no vivim la joia de la benaurança,
el batec fort del seu amor que ens abraça?
J.F.A.

Retaule de la Bovera, de Francesc Solives s. XV

La parròquia us desitja

LA GRANDESA DEL COR
Dins d’un món finit
i ple de limitacions
posseïm un món infinit:
el nostre cor, ple d’intencions.

Força misteriosa
que regeix la creació.
Regeix cel i terra
i les mateixes entranyes del Creador.

L’estructura humana
és el misteri més gran del món.

Encendre’s en aquesta flamarada
és aprendre l’art de l’amor.
Donar la pròpia vida
acceptar la germana mort.

La persona humana
que porta en les seves entranyes
una llavor divina que germina
i s’enlaira pels cims de les muntanyes.
Era la intenció del Creador
en crear l’humà a l’antigor,
fer un ésser superior
que sobrepassés la seva limitació.

Germana que germina
amb l’esclat del vencedor.
Vencedor que ressuscita
amb la vida del Creador.

En el cor i en les entranyes
portem el misteri de l’Amor
que no és altra cosa
que la sang del Creador.

Misteri que es desvela,
enigma del nostre món,
i posa al descobert
la grandesa de l’esdevenidor.
Les entranyes de Déu
les portem en el nostre cor.

La grandesa de la persona humana
és la grandesa del Creador.
El triomf de la vida humana
és el triomf del Salvador.

La gènesi divina
forma part del nostre jo,
com llavor sembrada
en el camp del Creador.

Entre Déu i nosaltres
hi ha un pacte d’amor.
L’empremta de les nostres entranyes
ens desvela el misteri del Creador.

Ell espera el temps de la collita
amb la mateixa ànsia que el segador.
Veient com creix la collita
que porta a les seves entranyes
la imatge del seu resplendor.

Misteri que es desplega
en la força de l’amor.
Dinàmica que arrossega
la criatura vers el Creador.

Joan F. Amigó

