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QUE EL NOSTRE NADAL SIGUI CRISTIÀ
L’Advent ens ha portat un any més a la celebració de la
solemnitat del Naixement de nostre Senyor Jesucrist. Les figures
d’Isaïes, del Baptista i de la Verge Maria ens han acompanyat i ens
han parlat d’obrir-nos a la Paraula de Déu, anunciada i creguda.
Ara és el moment de celebrar el Nadal. Però no qualsevol Nadal.
El nostre Nadal ha de ser genuïnament cristià. Nadal és una festa
cristiana. Celebrem-la, doncs, com el que és, una festa cristiana.
Cada cristià, cada parròquia, cada comunitat, cada família cristiana,
és convidada aquests dies a donar prioritat a la manifestació de la
seva fe en la veritat del Nadal.
Aquesta voluntat de viure el veritable Nadal ens demana, en primer
lloc, tenir una actitud contemplativa. Santa Maria, la Mare del Senyor,
n’és el model, i l’ha estat també del temps d’Advent, com vaig
remarcar el diumenge passat. Ella, que esperà el Salvador, el seu fill,
“amb un inefable amor de mare”, és també el nostre model per viure
en el nostre esperit la contemplació de la veritable dimensió
d’aquesta festa: “Déu estima tant el món que ha enviat el seu Fill… nascut d’una dona, nascut
sota la Llei”. Aquesta actitud contemplativa ens ajudarà a fugir d’un Nadal fet de tòpics, de
superficialitat i de consumisme.
Aquestes festes de Nadal tenen també una dimensió molt humana, com un fruit més del
Déu fet home, en el qual s’ha manifestat “la humanitat i la benignitat” del nostre Salvador.
Són dies de trobades de família. Jesús, aquests dies, ens recorda el valor de les coses
humanes, dels afectes humans, de la família. Nadal ens invita a això tan humà que és
retrobar-nos en família, que pot esdevenir una ocasió de refer lligams trencats al llarg de l’any,
de retrobar-se i fins i tot de reconciliar-se.
Finalment, però no en darrer lloc, Nadal és una invitació a la solidaritat. L’Infant de
Betlem, nascut en la pobresa i en l’exclusió, ens recorda sempre que ell està sobretot en els
pobres i els exclosos d’avui i que judicarà com fet a ell mateix allò que siguem capaços de fer,
o allò que deixem de fer a “aquests germans seus més petits”. Un Nadal centrat només en
l’autosatisfacció, oblidant el proïsme necessitat, seria una contradicció. El nostre poeta Joan
Salvat-Papasseit va expressar aquesta possible contradicció amb un vers que aquests dies ens
colpeja a tots en la consciència: “Demà, posats a taula, oblidarem els pobres / -i tan pobres
com som-/. Jesús ja serà nat./ Ens mirarà un moment a l’hora de les postres/ i després de
mirar-nos/ arrencarà a plorar.”
Pens que són molts els cristians i cristianes que no oblidem els necessitats. Ni per Nadal
ni durant tots els dies de l’Any.
Acab aquesta reflexió de Nadal demanant a les persones que tenen l’amabilitat de llegir
aquest escrit dues coses. La primera: que, encara que no siguin practicants habituals, vulguin
participar, aquests dies de Nadal, a les celebracions de les parròquies, de les comunitats
cristianes, on seran acollits amb joia. La segona cosa: que no deixeu de viure a casa alguna de
les nostres tradicions nadalenques, sobretot la del pessebre familiar.
I per a tots deman al Senyor un sant i joiós Nadal.
+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

JESÚS, FESOMIA HUMANA
DE LA MISERICÒRDIA DIVINA
2.2.- EL DÉU D’ISRAEL:
És el Déu d'Israel, tal com l'AT ens el dóna a conèixer, el mateix Déu revelat en
Jesucrist segons els evangelis?. Ja al s. II, un tal Marció predicava que "el Déu bo i Pare
de Jesucrist és distint del Déu de l'AT, creador del món i Déu d'aquest món". Segons
aquest líder cristià, el Déu de l'AT s'identifica com a jutge just, mentre que el Déu de JC
es caracteritza per la seva bondat que en fa el Redemptor. I un teòleg modern, Torres
Queiruga, sense fer seva la postura de Marció, escriu: "Nos resulta incomprensible ese
Dios extrañamente particularista, por no decir arbitrario y tacaño", i entre molts altres textos, cita el que posa
aquestes paraules en boca de Jahvé: "deman comptes de les culpes dels pares als fills i als fills dels fills fins
a la tercera i la quarta generació" (Ex 34, 7b); precisament una antiga denominació del Déu dels pares és la
que dóna títol a la seva interessant obra: "Del Terror de Isaac al Dios de Jesús".
Ara bé, aquesta no és la única cara revelada de Déu al seu poble, ni l'únic nom que se li aplica és el
de “terrible”. A Moisès Déu se li mostra com "El Senyor Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en
l'amor", identitat aquesta que es repeteix en llibres molt diferents de la Bíblia hebrea (Èx 34, 6.- També: Jl 2,
13.- Jon 4, 2.- Slms 86, 15.- 103, 8.- 111,4.- 116, 5.-145, 8.- Neh 9, 17.31.- 2Cr 30, 9.- Sir 2, 11). I a Osees,
profeta d'Israel, el regne del Nord (dit també Efraïm) posa en boca de Déu aquestes paraules després de
retreure al poble la seva infidelitat idolàtrica: "et prendré com a esposa per sempre, et prendré com a esposa
i pagaré per tú bondat i justícia, amor i misericòrdia; et prendré com a esposa pagant un preu de fidelitat" (Os
2, 21-22).
El Déu d'Israel escapa a tota definició que pretengui recloure'l en un concepte. La seva revelació ha
estat progressiva i gradual i els textos s'han de llegir i interpretar dins la seva dinàmica històrica interna. La
Bíblia hebrea (AT) no és un tractat sobre Déu; és més aviat “una vivència religiosa de la pròpia història
d'Israel” en la qual Déu es va revelant progressivament; tenim així que “la història d'Israel, tal i com la
configura la visió global de la Bíblia, és fruit d'una incessant dialèctica de salvació-càstig-conversió que
interpreta totes les seves vicissituds i comportaments sempre en la perspectiva del perdó i la misericòrdia”.
L'Elecció i l'Aliança (vegis Dt 7, 7-11), temes fonamentals de l'AT, mostren dues cares inseparables
del Déu d'Israel: el seu amor i la seva justícia. De fet a l'AT hi trobam una gran quantitat d'atributs referits a
Déu, tots ells compatibles entre si en la seva infinitud encara que a nosaltres ens semblin contradictoris. El
Déu misericordiós que estima amb entranyes maternals és alhora el Déu fidel, just i recte, que perdona el
pecador però és intolerant amb el mal de la idolatria, la injustícia i la falsedat.
· El “Déu gran, poderós i temible” és alhora “el qui estima els immigrants i els dóna aliment i vestit” (Dt
10, 17),
· “el qui manté el seu amor per milers de generacions” és, al mateix temps, “el qui demana comptes de
la culpa dels pares en la persona dels fills” (Jer 32, 18),
· “el Senyor, Déu gran i terrible” és, en la mateixa persona, “el qui manté l'Aliança i l'amor amb els qui
l'estimen i guarden els seus manaments” (Dn 9, 4)
· el Déu creador del cel, la terra i la mar és el mateix que ha tingut paciència amb els fills rebels però
no els ha abandonat mai perquè “és un Déu benigne i compassiu” (Ne 9, 6-32)
· “compadeix-te de mi, Déu meu, tu que estimes tant, tu que ets tan bo, esborra les meves faltes...Per
això ets just quan dónes la sentència” (Sl 51, 1-6)
· “Ell castiga i es compadeix, fa baixar al país dels morts, al fons de la terra i fa sortir d'aquella gran
perdició” (Tob 13, 2)
· “El Senyor sap compadir-se però també castigar, mostra la seva força quan perdona, però també
quan s'indigna; tan com és gran el seu amor és gran la seva severitat” (Sir 16, 11-12)
Entre els llibres més tardans, el de la Saviesa, escrit en context hel·lenista i obert a l'humanisme
d'aquesta cultura, subratlla amb força la misericòrdia com atribut de Déu estretament vinculat al seu poder:
“justament perquè ho pots tot, tens misericòrdia de tothom i apartes la mirada dels pecats dels homes
perquè puguin penedir-se” (Sav 11, 23).
Justament, segons Pikaza, "Déu no és poderós perquè es pot imposar als altres sinó perquè renuncia
a tota imposició per perdonar-los". Déu hauria pogut destruir els enemics del poble de l'Aliança, però s'ha
estimat més tenir paciència i advertir-los perquè es poguessin convertir.
El seu tracte misericordiós deriva del seu poder fet d'amor comprensiu. En conseqüència, Israel s'ha
de comportar misericordiosament amb els no israelites.

F0U NOTÍCIA
* AGRUPAMENT
SON FERRIOL”:
GRUPAMENT ESCOLTA “SON
FERRIOL :

La unitat de R/E anàrem d'excursió el dissabte
7 de Novembre. Seguint la ruta del Salt del Freu
fins a Santa Maria, hem pogut veure multitud de
coses: es Salt des Freu, com és el llit d'un torrent,
diferents fites i senyals, una gran diversitat de
plantes i bolets, hem començat el nostre herbari,
hem conegut antigues construccions com un aljub,
forns de calç, un molí d'aigua... Una excursió molt
profitosa i plena de vivències, aprenentatges i
anècdotes per recordar.

* REUNIONS DE PARES:

El passat dilluns 10 de novembre, un grup de
pares dels infants del primer curs de catequesi
participaren a la primera trobada mensual de
formació. Fou dirigida pel P. Jordi Llompart
Frontera que exposà el tema:”Dificultats per
creure avui. En les properes trobades
desenvoluparà alguns temes que poden ajudar als
pares a acompanyar els seus fills en el creixement
de la seva fe i vivència cristiana.
Dia 16 de novembre la trobada fou amb els
pares dels infants de segon curs de catequesi.
Aquesta trobada fou dirigida pel P. Pere Ribot
Mestre, T.O.R. que exposà amb profunditat i
senzillesa el tema: “La família avui i la seva
importància des de la doctrina cristiana”.
Serà el mateix P. Pere Ribot qui dirigirà les
properes trobades amb aquests pares.
L’assistència de pares tant a una com a l’altre
reunió fou molt nombrosa.
* BETLEM PARROQUIAL:
PARROQUIAL:

A finals del passat mes de novembre en
Guillem Lascola amb l’ajuda d’En Bernat Coll
començaren a fer el Betlem de la nostra parròquia
a fi de tenir-lo a punt el dia de la Immaculada.
L’any passat estava ambientat amb paisatges i
cases hebrees, enguany serà ambientat en la
nostra terra mallorquina.

SABIES QUÈ …DESEMBRE
Ja s Som el darrer mes del any, els dies són més curs i les
nits més llargues. La lluna en minvant de desembre és la més
bona per tallar llenya i fusta, per fer bigues, arades i altres objectes
de fusta, perquè diuen que fusta tallada en Advent no es corca.
Dia 2 Santa Bibiana i es diu que SI PLOU PER SANTA
BIBIANA PLOU 40 DIES I UNA SETMANA.
Dia 4 Santa Bàrbara. Patrona de Vilafranca i de l'arma d'
Artilleria. Quant un és un poc penjat, despreocupat o tranquil i
s’oblida de ses coses li diuen: “ Aquest SE’N RECORDA DE
SANTA BÀRBARA QUANT TRONA.
Dia 6 celebram la festa de la Constitució. Commemoram
l’aprovació de la carta magna de la nostra Democràcia.
Dia 8 La Immaculada Concepció, l’església commemora
la puresa de la Mare de Déu, concebuda lliure de pecat original.
És la patrona de l’arma d’Infanteria, i de la Congregació de
les monges Teatines. (Felicitació especial a las monges de Son
Ferriol)
Dia 10 Nostra Sra. De Loreto Patrona de l’Aviació.
Dia 13 Santa Llúcia patrona dels cecs, modistes i oculistes.
És invocada i protectora contra les malalties de la vista. La casa
Sueca celebra la seva festa tradicional de les llanternes, van a
Cort a fer els seus cantis.
Dia 18 la Mare de Deu de L’Esperança, patrona de
Capdepera i l’advocada de les dones que havien de ser mares,
falten 7 dies per a Nadal, i les esglésies se guarneixen de les
tradicionals NEULES.
Dia 21 és Sant Tomás s’acaba la “Tardor” és el solstici
d’hivern, el dia mes curt i la nit mes llarga de l’any, a partir
d’aquest dia, molt a poc a poc, els dies es comencen a allargar.
El 24 se celebren les tradicionals Matines o missa del Gall,
amb el cant de la Sibil·la, (declarada Patrimoni Immaterial de la
Humanitat), és un cant d'un drama litúrgic gregorià, que fa
referència al judici final, va tenir una gran rellevància en l’edat
mitjana. El sermó de la Calenda i el cant dels àngels ocupen un
lloc dins aquesta celebració..
Dial 25 és Nadal, amb la commemoració del naixement de
Jesús Nostre Senyor a Betlem. Dies de reunions familiars que es
fan amb peu davall taula,
El 26 Sant Esteve (quant una cosa te poca durada diuen,
que ha durat de Nadal a Sant Esteve)
A la Comunitat Balear se celebra la segona festa de Nadal.
L'estructura social patriarcal dels segles precedents, la festivitat de
l'endemà de Nadal responia a la necessitat funcional de disposar
de temps suficient per tornar a peu, des de la casa pairal on
s'havia celebrat la festa fins al domicili de cadascun, dels diversos
membres de la família.
L'extrema dificultat de viatjar de nit obligava, sempre, a
ajornar el viatge de retorn fins l'endemà i per tant quedava com un
dia no útil a efectes laborals; per això va derivar en un dia festiu. I
així aquest dia és tradicional que la família es reuneixi a dinar amb
la resta de la família que no havia pogut assistir el dia anterior.
El 28 Sants Innocents, alerta amb les bromes.
A les portes de l'Ajuntament de Palma es troben el Gegant i
sa Geganta.
Uns temps es deia als infants: anirem a Ciutat i veurem un
home que té tants de nassos com dies li queden a l’any
I ens troben a final d’any amb la FESTA DE L´
ESTANDART, commemorant la conquesta de Mallorca pel Rei
Jaume el Conqueridor l’any 1229, el 31 de desembre entra a la
Ciutat de Palma.
FELIÇ 2016
Sebastià Roser

REGISTRE
REGISTRE PARROQUIAL
Durant el passat mes de novembre el moviment
del registre parroquial ha estat el següent:
DEFUNCIONS:

* Hortensia Barbero Monleón, 86 anys
* Manuel Sánchez Jerónimo, 81 anys
* Catalina Llobera Pol, 91 anys
* Iluminada Alba López, 87 anys

*CONCERT DE
“SOLDOFÁ”:

NADAL

DE

L’ESCOLA

DE

MÚSICA

Els alumnes de l’escola de música del nostre
poble “SOLDOFÁ”, el diumenge 20 d’aquest mes de
desembre a les 11’30 h, a l’església parroquial, ens
oferiran un concert nadalenc.
Els participants a aquest concert podran
col·laborar amb un donatiu que l’escola vol destinar
a Càritas.
Estau ben convidats a participar-hi.

BAPTISMES:

* VETL·LA DE NADAL:
* Diego Jaume Rodríguez 21-11-15
* Martina Más Bustos 21-11-15
* Jaume Brunet Cuadrado 29-11-15
---------------------------------------

AGENDA
* FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA CATEQUESI:
Els infants de catequesi tendran el final del
primer trimestre amb una celebració nadalenca a
l’església. Pels de primer any serà dimarts dia 15 a
les 17’15 i pels de segon, dijous dia 17 a la
mateixa hora.
Acabada la celebració es reuniran en grups per
desitjar-se unes bones festes de Nadal i visitar
també el Betlem Parroquial, realitzat com cada any
per en Guillem Lascola ajudat per En Bernat Coll.
* VIDA CREIXENT:
El proper dimarts dia 15 el
moviment diocesà “Vida Creixent”
tendrà
la
seva
celebració
nadalenca “TOTS AMB EL BISBE”.
Aquest any la trobada serà a
Llucmajor. L’inici de la trobada serà al convent dels
PP. Franciscans per després anar a la parròquia
de Sant Miquel on el Sr. Bisbe Mons. Javier
Salinas, presidirà l’Eucaristia..
Acabada la missa partiran cap el restaurant
“Son Sant Martí” per compartir el dinar Nadalenc.
Els membres del nostre grup parroquial que
facin comptes participar-hi que es posin d’acord
amb Na Joana o Na Fina.
* CELEBRACIÓ PENITENCIAL:
Dimecres dia 16 a les 19’30 h. hi haurà la
celebració comunitària del sagrament de la
penitència per disposar el nostre cor per a la
celebració de la festa de Nadal.
És també una bona ocasió per donar la
primera passa en l’Any Jubilar de la Misericòrdia
convocat pel Papa Francesc.
Hi haurà alguns capellans per poder atendre a
tots aquells que vulguin rebre aquest sagrament.

Dijous 24 a les 20 h. tendrem
la celebració de les tradicionals
matines de Nadal. Celebrarem la
missa de la Vigília amb tots els
elements propis de les matines
de Mallorca: Sermó de la
Calenda, Cant de la Sibil·la, cant
de l’Àngel, etc.
Vos convidam a participar
d’aquesta solemne celebració, tan arrelada dins el
poble mallorquí.
Acabat aquest acte, fora de l’església, ens
felicitarem el Nadal compartint un poc de torró i una
copa de cava.
* DIA DE NADAL:
Divendres 25, dia de Nadal hi haurà missa com
els diumenges i dies festius: a les 10 h. missa
solemne de Nadal en mallorquí i a les 19’30 h. en
castellà.
* SEGONA FESTA DE NADAL:
La segona festa de Nadal no és festa de
precepte, per tant solament hi haurà missa a les
19’30 h. a l’església ja que serà la missa de la vigília
del diumenge en que l’Església celebra la festa de la
Sagrada Família.
* FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA:
Diumenge dia 27 l’Església celebra la festa de la
Sagrada Família, per aquest motiu volem convidar a
participar de l’Eucaristia de les 10 del matí a aquells
matrimonis que durant aquest any han celebrat les
seves noces d’or o d’argent a la nostra parròquia així
com també a aquelles parelles del nostre poble que
s’han casat per l’Església.
A la missa del vespre a les 19’30 h. volem
convidar a participar-hi els infants de catequesi
acompanyats pels seus pares.
* FESTA DE CAP D’ANY:
Divendres dia 1 de gener és la festa de Cap
d’Any en que l’Església celebra la festa de Santa
Maria, mare de Déu. Aquesta festa és de precepte
per tant les misses seran com els diumenges i
festius. La missa vespertina del dia anterior tendrà
validesa per a la festa.

