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Nadal i Dolor
Nadal és un festa que es caracteritza per la joia i pel fet de ser un dia de reunió familiar, a l’entorn del la llar,
d’una taula que no hi falti de res, de pau i de germanor. Però a vegades, moltes famílies passen dificultats i
problemes: Famílies que s’han trencat, famílies que s’han separat, famílies que han perdut un ésser estimat.
O també persones que pel fet que sigui passen per moments difícils. Com poden celebrar la festa del Nadal i
la joia de felicitat consumista que per totes les botigues apareix? És aleshores que aquests dies del Nadal
esdevenen més que una festa un drama. Suposo que tots en un moment o d’altre de la vida n’heu fet experiència d’aquesta contradicció. Del que representa aquesta festa social i la pròpia realitat dolorosa dins del cor,
els propis sentiments triturats. Que fer en aquest casos? No hi ha paraules... No hi ha receptes... Quan el dolor ens aclapara sigui pel motiu que sigui ens sentim terriblement sols. Fins i tot ens podem preguntar si Déu
realment escolta les nostres pregàries.
Jo crec, sincerament, que hem de aprofundir el misteri del Nadal, i viure’l d’una forma nova. No amb la festa
pomposa d’una felicitat consumista de regals i una aparença de felicitat a dojo, basada en la comoditat. Hem
de girar els ulls per veure l’autèntica realitat del pessebre: Una parella, Josep i Maria, sols en el món, desplaçats de la seva llar, per poder-se empadronar a Betlem, després d’un llarg viatge, difícil per a una dona
embarassada, i quan arribaren ningú no els va acollir, refugiats en una cova on tancaven el bestiar, una dona
jova dóna a llum. Desconeixem les condicions higièniques i humanes que assistiren a d’aquell part, però segur que no van ser massa bones. I amb tot i això, sabem que el qui naixia era el Fill de Déu. És veritablement una realitat penosa de sofriment i pobresa, fins i tot, de desesperació pel pobre Josep. Després de tot
això, encara van haver de fugir a Egipte per salvar la vida d’aquell infant perquè una amenaça pitjor que la
pobresa planava sobre ells, la crueltat d’un rei zelós del seu poder.
Quan contemplem d’aquesta manera el pessebre, amb la seva crua realitat, veiem que el món sempre ha estat
així de cruel i de dur. Però hi ha una cosa que hem
d’agrair a Déu. Quan ell va decidir fer-se home, no va escollir cap família poderosa, no va escollir cap reialme fort
ni cap palau. Sinó que va voler néixer i viure entre els pobres i els humils, entre els qui sofreixen. Déu va preferir la
pobresa i el sofriment a totes les comoditats del món. Per
això Déu està a prop dels qui sofreixen, s’identifica amb els
desvalguts, comparteix la pobresa dels desemparats de la
terra. Per això poden celebrar el Nadal, contemplant la
grandesa de Déu que es fa home, entre els pobres de la terra, i finalment morirà en una creu, per transformar el sofriment en esperança, la mort en resurrecció. I capgirar la realitat d’aquest món. Feliços els pobres per d’ells és el regne
del Cel....
Mn. Joan Francec Amigó

Sufragis pels difunts del mes de desembre de 2006
Passanant: Dia 2 pel Joan Marimon i família.
Ciutadilla: Dia 25 per
Passanant: Dia 25 pel Jordi Marimon.

Defuncions:
El passat dia 11 d’aquest mes de desembre hem enterrat a la Parròquia de Sant Miquel de Ciutadilla la nostra germana Josepa Sanmartí Vime de 82 any d’edat. D.E.P,
El passat dia 19 de desembre a la parròquia de Sant Jaume de Passanant hem enterrat la nostra
germana Maria Petanàs Briansó a l’edad de 74 anys. D.E.P.

TANCAMENT DE LA RESIDÈNCIA DE VALLFOGONA
Una trista notícia que a tots ens agafat per sorpresa, és el tancament de la residència d’avis de Vallfogona de
Riucorb. Ha anat tot tant ràpid que per a molts afectats ha estat un trasbals. No cal dir-ho que amb el tancament
de la Residència d’avis, tots perdem. En aquests tres anys llargs que fa que estic aquí com a rector, cada dissabte anava a fer la missa amb els avis i s’havia creat un sèrie de relacions i amistat que ara de cop i volta s’han
trencat. També molts de vosaltres anàveu a fer un voluntariat, necessari i enriquidor per a tots. També amb el
tancament s’han perdut uns quants llocs de treball, que sempre són necessaris en aquesta terra i en aquesta Vall
del Corb. Recordem que l’any passat els hi vam portar un regal i vam anar a celebrar la festa de Nadal amb alguns de vosaltres allà a la Residència de Vallfogona, enguany també ho volíem fer però no ha estat possible.
Esperem que tots els ancians puguin trobar un altra residència per anar a viure i també els treballadors també
puguin trobar un altre lloc de treball.

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

Ciutadilla: .................... 32 €.
Passanant: .................... 106 €.
Vallfogona: .................. 175 €.
CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS
Com cada any per aquest temps de Nadal fem una recollida d’aliments pels necessitats. Ho
podeu portar a les respectives esglésies de cada poble. Es recomana de portar productes que
no es passin. Aquest menjar el farem arribar a la casa de transeünts de Tarragona, tal i com
van fer ja l’any passat. La casa de transeünts és un lloc d’acollida per gent que viu al carrer
o immigrants que han vingut al nostre país i no tenen res, ni lloc per dormir ni per menjar.
També es poden fer aportacions amb diners. Allà se’ls acull durant uns quants dies i també
se’ls orienta per trobar feina i com fer per arreglar papers, etc. Un Nadal sense un acte de
solidaritat i de compromís amb els pobres no és un Nadal cristià.

RECORDEU
Guimerà:
•
Diumenge dia 31, la missa serà a les 12 del migdia.
•
Passarem a veure els pessebres el dia 30 a partir de les 4 de la tarda. Ens trobarem a la capella de Sant Esteve tots els infants que
vulguin venir.
•
Dia 26, Sant Esteve missa a les 12 del migdia.
Ciutadilla: diumenge dia 31 la missa serà a l’1 del migdia.
Missa del Gall: dia 24 a les 11 de la nit a Guimerà, a la capella de baix.
Dia 1 de gener, les misses com cada diumenge.
Dia 6 de gener, festa de l’Epifania, les misses com cada diumenge.

La primera benaurança dels evangelis és:

“Feliços els creients”

Tots esteu convidats a la Missa
del Gall: a les 11 de la nit a Guimerà, a la capella de baix.

La primera creient és Maria, i després Josep, els pastors, els mags ...

