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La Paula es prepara per al Nadal
Tots els anys, en aproximar-se la
festa de Nadal, esdevenia alguna cosa
singular en la vida de Paula. Explica la
seva mare: "Quatre setmanes abans de
Nadal, Paula diu adéu a les seves
joguines i es transforma en una nena tan
obedient que encanta. Però amb
l’arribada de l’Any Nou torna a ser la
nena de sempre".
Admirada, la mare contempla
aquests canvis tan bruscos. Ni ella, ni el papà i cap dels amics més íntims
de la petita saben donar una explicació a aquest fet estrany. Solament Déu
coneix el seu secret.
Quan Paula tenia cinc anys, la seva àvia li va explicar que el Nen Jesús
havia nascut tan pobre que no tenia, com els altres nens, un bressol
calent, sinó que l’havien deixat en un fred estable, en ple hivern. Llàgrimes
de compassió van córrer per les galtes de la nena: Pobre Nen Jesús, sense
matalàs, sense abric! ... I Jesús era el Fill de Déu!... Què es podia fer?
- No t’agradaria oferir-li un bressol tou i flassades? - li va preguntar
amb molt interès l’àvia?
- Quant m’agradaria àvia! Però, com ho puc fer jo tot això?
- Escolta. Cada sacrifici que facis serà una ploma per al coixí i pel
matalàs de Jesús i cada oració un bri de fil pels llençols. Falten quatre

setmanes per al naixement. Encara tu pots, en aquest temps, preparar-li
un bressol tou i calent.
Quan la mamà col·locava la Corona d’Advent al menjador i encenia la
primera de les quatre veles, Paula començava a ajuntar plomes i a fabricar
fils, pel bressol del Nen Jesús. Al principi això no va ser fàcil, doncs no
sabia quin sacrifici podia fer. Un dia, durant el joc, l’Antònia, una de les
seves companyes, per a molestar-la li va donar una forta pilotada en
l’esquena, i quan Paula era a punt de retornar amb la mateixa moneda, va
sentir en el seu interior una veueta que li deia: "No li tiris la pilota a
l’Antònia, suporta el dolor per Mi. Fes un sacrifici".
"Ara -va pensar Paula- ara sí, Senyor!, aquestes són les teves plomes,
els sacrificis per al Nen Jesús". No li va tirar la pilota i així va recollir la
primera ploma que va guardar en el seu cor, en un cofre celestial.
Aquella mateixa tarda quan la seva padrina li va donar una xocolata,
ella ja sabia que la xocolata havia de ser canviat per una ploma per al
matalàs del Nen Jesús. En comptes de menjar-se’l, el va deixar en una
butxaca de l’abric del seu germanet..
L’endemà va ajudar a la seva mamà portant una canastra de roba al
safareig i allí va treballar amb ella tot el matí, tant que la seva mare va
quedar admirada. Tot es transformava en plomes per al pessebre: dolços,
sacrificis i oracions. La tercera setmana d’Advent, quan es va encendre la
tercera vela, Paula ja havia ajuntat trenta-nou plomes.
"N’hi haurà prou?", va reflexionar.... Com no sabia si trenta-nou plomes
serien suficients per a fer un matalàs, va treure calladament el matalàs de
la nina de la seva germana i va anar al soterrani. Allí amb tota calma va
obrir una de les costures i va treure trenta-nou plomes. Però va quedar
desil·lusionada en veure el petit munt.
No havia ajuntat ni la meitat del que necessitava. Tan poca cosa no
bastaria per escalfar al Nen Jesús, al Fill de Déu. Des d’aquest moment la
dominada un sol pensament: "Més Plomes! Necessito ajuntar més plomes,
si no el benvolgut Nen Jesús passarà fred!".
Com s’esforçava la nena! Vivia atenta per a no perdre cap ocasió de fer
un sacrifici. Durant aquest temps ella va ser la més amable de les
companyes, la més servicial, especialment enfront d’aquelles que no li
agradaven i fins hagués estat capaç de dir-los que fessin qualsevol cosa

per així tenir l’ocasió d’ajuntar una altra ploma. Calien també llençols?
Cada vegada que resés, seria un bri de fil per als llençols del Nen Jesús.
Ara Paula va agregar a les oracions del matí i de la nit un Avemaria i
quan mirava el quadre que penjava de la paret sobre el llit, pensava: "El
meu cor és només de Jesús". Portava tots els matins un ram de flors a
l’Església i el deixava als peus de la Mare de Déu.
Finalment va arribar el Nadal, la bella Nit Bona. Paula estava agenollada
molt a prop del pessebre, en una dolça conversa amb el Nen Jesús: “Estàs
recolzat sobre palla, però en el meu cor, benvolgut Nen Jesús, hi ha moltes
plomes per a escalfar-te. Tinc dos llençols per a cobrir-te. Vine Nen Jesús,
vine al meu cor. T’ha agradat el bressol calent i tou que t’he preparat". I el
Nen Jesús va entrar alegrement en el cor de la Paula.

Activitats parroquials i Notícies
FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ. El dia 8
de desembre, dilluns, se celebra la solemnitat de
la Immaculada Concepció. És festa de precepte i
l’horari de Misses serà el propi dels diumenge.
COL·LECTA DE GERMANOR. A mitjans del mes de
novembre va tenir lloc a la nostra parròquia la
col·lecta de Germanor per ajudar a la diòcesi de
Barcelona en les seves necessitats materials.
Vam recollir la quantitat de 1.020€, uns 210€
més que el curs passat. Moltes gràcies per la
vostra generositat.
MISSA D’EMMAUS I CONCERT DE NADAL. El dissabte dia 20 de desembre,
a les 17:30h, tindrà lloc una missa de celebració del Nadal amb els qui
participen de les trobades d’Emmaús. En acabar la missa, a les 6:30h, un
grup coral sorgit d’aquestes trobades ens oferirà un concert de Nadal. Hi
sou tots convidats!
NADAL. El dijous dia 25 celebrarem amb goig la festa de Nadal. Per la qual
cosa, anticipadament, el dimecres 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 desitjarnos un bon Nadal.
COL·LECTA DE CÀRITAS. El cap de setmana dels dies 20 i 21 de desembre,
farem la tradicional col·lecta de Nadal per Càritas Diocesana a fi i efecte
d’ajudar els més necessitats. Confiem en la vostra generositat.
CATEQUESI. El dimarts dia 16 és el darrer dia de catequesi abans de Nadal.
Reprendrem les sessions el dimarts dia 13 de gener.
XERRADA DE FORMACIÓ. El proper dimarts dia 16, a les 19h, a la sala del
Roser de la nostra parròquia, tindrem la segona xerrada de formació on
tractarem sobre l’esperança, a la llum de l’encíclica del Papa Benet
intitulada Spe Salvi. Hi sou tots convidats!
ABRIGALL DELS AVIS. El nostre casal d’avis, l’Abrigall dels avis, té previst
organitzar una sortida de prenadal a Platja d’Aro (la Terrassa), el dia 18 de
desembre, dijous. Se sortirà de Plaça Catalunya (Banc d’Espanya) a les 10
del matí. El preu de l’excursió, dinar inclòs, és de 43€. Podeu apuntar-vos a
Pepita Torrabadella o Alberto Sancho.
HORA SANTA. Recordeu que tots els dijous, de 18:30h fins les 19:50h, té
lloc l'adoració eucarística a la capella del Santíssim. Hi sou tots convidats a
acompanyar Jesús Sagramentat present en la Custòdia.
GRUP DE PROFESSIONALS. Els dijous cada tres setmanes ens trobem una
colla de nois i noies, d'edats entre els 35 i 55 anys, per a aprofundir en la
fe. Les trobades comencen amb un sopar, que organitzen cada cop uns
quants del grup, a les 21h, i tot seguit, a les 21:30h, hi ha una xerrada,
debat, meditació, o hora santa, segons les setmanes. La propera sessió
serà el dijous dia 11 de desembre, on seguirem aprofundint sobre els
manaments. Hi sou tots convidats.
COMUNIONS A MALALTS. Es distribueix a les cases a aquelles persones
que per edat o per malaltia no poden anar a l'església. Cal que aviseu als
mossens o a la sagristia.
CURSET DE LECTORS. Calen lectors per a les misses, tant dels caps de
setmana, com de les misses de diari. Per la qual cosa s’organitzarà un
curset per a preparar-se per aquest ministeri parroquial. Cal apuntar-se a
qualsevol dels mossens o a la sagristia. S’avisarà oportunament el dia de la
sessió. Tots els que vulgueu hi podeu participar.

