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Per què he nascut? —diu Déu
He nascut nu, per tal que sàpigues buidar-te de tu mateix.
He nascut pobre, perquè pugues tenir-me com a única riquesa.
He nascut a casa dels pobres, així podràs santificar qualsevol cosa.
He nascut dèbil, d’aquesta manera no em tindràs por.
He nascut per amor, perquè no dubtes mai del meu amor.
He nascut de nit, per tal que sàpigues que jo puc il·luminar totes les
nits.
M’he fet menut, d’aquesta manera no t’avergonyiràs de ser tu
mateix.
M’he fet humà, perquè tu pugues ser “déu”.
He nascut perseguit, d’aquesta manera
podràs acceptar les dificultats.
He nascut senzill, així aprendràs a no ser
complicat.
He nascut dins teu, perquè amb la teva
ajuda puguem arribar tots a la casa del
Pare.

El somni de la Mare de Déu
Maria, la Mare de Déu, contà aquest fet a Josep, el seu marit: anit
vaig tenir un somni molt estrany, com un malson. La veritat és que
no ho entenc. Es tractava d’una festa d’aniversari del nostre Fill. La
família s’havia estat preparant per setmanes decorant la seva casa.
S’apressaven de tenda en tenda comprant
tota classe de regals. Sembla que tota la
ciutat estava ocupat en el mateix perquè
totes les tendes estaven abarrotades. Però
alguna cosa em va estranyar molt: cap dels
regals era per al nostre Fill.
Van embolicar els regals en papers molt bonics i els van posar cintes
i llaços molt llampants. Llavors els van posar sota un arbre. Si, un
arbre, Josep, dins mateix de la seva casa. També van decorar l’arbre;
les branques estaven plenes de boles de colors i ornaments
brillants. Hi havia una figura dalt de l’arbre. Semblava un angelet.
Era preciós.
Per fi, el dia de l’aniversari del nostre Fill va arribar. Tots reien i
semblaven estar molt feliços amb els regals que donaven i rebien.
Però fixa’t Josep, no li van oferir cap cosa al nostre Fill. Jo crec que ni
tan sols el coneixien. En cap moment van
esmentar el seu nom. No et sembla rar,
Josep, que la gent treballi tant per
celebrar l’aniversari d’algú que ni tan sols
el coneixen? Em semblava que Jesús
s’hauria sentit com un intrús si hagués
assistit a la seva pròpia festa d’aniversari.
Tot estava preciós, Josep i tothom estava tan feliç, però tot es va
quedar en les aparences, en el gust dels regals. Em feien venir ganes
de plorar el fet de veure que aquesta família no coneixia Jesús.
Quina tristesa tan gran per a Jesús! - no ser convidat a la seva pròpia
festa! Què terrible fóra si aquest somni fos realitat!

Activitats parroquials i Notícies
CONCERT DE NADAL. El dimecres dia 18 de desembre, a les
6:15 de la tarda tindrem un concert de Nadal a la nostra
parròquia a càrrec de la coral universitària de Farmàcia. Agraïm
el seu oferiment, i mireu de venir a escoltar-los, que de segur
val la pena.
NADAL. El dimecres dia 25 celebrarem amb goig la festa de
Nadal. Per la qual cosa, anticipadament, el dimarts 24 tindrem
una missa per la tarda a les 20h, i a les 22 la tradicional Missa
del Gall. En acabar aquesta celebració hi haurà l’adoració a
l’infant Jesús i un piscolabis de germanor per desitjar-nos un
bon Nadal.
COL·LECTA DE CÀRITAS. El proper cap de setmana, dies 21 i 22,
farem la tradicional col·lecta de Nadal per Càritas Diocesana a
fi i efecte d’ajudar els més necessitats. Confiem en la vostra
generositat.
EUCARISTIA A LA SAGRADA FAMILIA PER LES FAMILIES. El
diumenge dia 29 de desembre, a les 10:30h del matí, se
celebrarà una eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família amb
motiu del Dia de la Família. Hi sou tots convidats. Per assistir-hi
cal una invitació gratuïta que s’han d’anar a buscar al Seminari
Conciliar de Barcelona, al c. Diputació 231, des del dilluns dia
16 al divendres dia 20, de 10 a 14 i de 16 a 20.
CATEQUESI. Aquest proper dimarts dia 17 és el darrer dia de
catequesi abans de Nadal. Reprendrem les sessions el dimarts
dia 14 de gener.

Nadal
Si mon cor fos un palau,
vos ne daria la clau
y us diria: Amor, entreu
en esta casa que es vostra.
Mes sols es un cabanyot,
buit de béns y ple de llot,
¿què li darà a qui ho té tot
lo no-res que als peus se us
postra?
Mes puix no féreu refús
als deixebles d'Emmaús,
quedeu-vos aquí, oh Jesús,
qu'es tard per l'ànima mia.
Quedeu-vos aquí, si us plau,
féu de ma casa palau,
siàu Vos qui en mi visqueu,
jo de bon grat moriria.
A l'hora en que s'es desclosa,
Jericó, ta blanca rosa,
lo cel obria son cor,
y com gota de rosada
sobre la terra assecada

deixa ploure'l Salvador.
¡Oh! Mireu-lo a l’Establia,
en los braços de María,
test gentil d'aquella Flor:
sa cara que n'és d'hermosa!
ses galtetes són de rosa,
son cabell es un fil d'or.
Somriu-li una nova Estrella,
los arbres trauen poncella,
les nadales trauen flor,
i, saltant entre les branques,
canten les tórtores blanques
sa glosa de més dolçor.
Los Àngels a voladuries
hi barregen ses cantúries
puntejant ses arpes d'or:
Gloria a Deu en les altures;
adorem oh criatures,
adorem al Criador.
Mn. Jacint Verdaguer

La parròquia de la Mare
de Déu de Betlem us
desitja un sant Nadal!

