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NADAL 
 

En l’evangeli de sant Lluc, que escoltarem en la  missa de la nit, hi trobem 

l’essencial del missatge de Nadal: «Mentre eren allà es van complir els dies i 

va néixer el seu fill, el primogènit. Ella (Maria) l’embolcallà i el posà en una 

menjadora, perquè no havien trobat lloc a l’hostal». D’aquest fet del 

naixement d’un infant, l’àngel del Senyor en dóna la clau d’interpretació als 

pastors que vivien al ras guardant el seu ramat: «Avui,  a la ciutat de 

David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor». Aquell 

infant, un ésser humà, és el Salvador del món, «És el Déu, Ser suprem 

poderós, en humil petitesa reclòs», com cantem en la nadala Santa Nit.  

En la missa del dia de Nadal, escoltarem el mateix missatge, però 

subratllant primer la procedència divina de Jesús. L’evangelista Joan  ens fa 

saber que: «El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el 

seu tabernacle». Jesús és la Paraula, la Vida, la Llum.  

Ell «que era de condició divina», un ésser sobrenatural, «es féu semblant 

als homes», escriurà sant Pau.    

Aquest missatge, què et diu? Pregunta-t’ho.    

Déu s’ha acostat  a nosaltres, s’ha fet el nostre company de camí. Un gest 

esplèndid d’estimació i de generositat a favor de la humanitat que no ens 

hauria de passar desapercebut. Si Déu ha estat tan generós envers la 

humanitat, s’espera de nosaltres, els cristians, que fem també gestos que 

manifestin que desitgem fermament que la humanitat s’humanitzi en totes 

les seves expressions.  

Per això, per Nadal, s’escau més que mai de recordar aquelles belles 

paraules del Concili Vaticà II: «No hi ha res de verament humà que no 

ressoni en el cor dels deixebles de Crist». Com més a prop, doncs, estiguem 

de la humanitat, més ho estarem de la divinitat.   

 

El mossèn  

Bon Nadal a tothom! 

 

 



 

 AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dimecres, dia 24 (missa de la nit): pel poble 

de Viladrau; dijous, dia 25: pel poble de Viladrau; dissabte, dia 27: per 

Maria Font i Autonell, difunta; diumenge, dia 28: pel poble de Viladrau.  

 

SOLEMNITAT DE NADAL DEL SENYOR 

Missa de la nit (missa del Gall): a les 24 h (a les dotze de la nit) 

Missa del dia : a les 12,30 h (dos quart d’una del migdia) 

 

CORONA D’ADVENT   

Quarta setmana d’Advent 

En encendre el quart ciri,  en aquest darrer diumenge d’Advent, 

pensem en la Verge Maria, la nostra mare. 
 

Ningú no us va esperar amb més ànsia que ella,  ni amb més 

tendresa, ni amb més amor.  Ningú no us va rebre amb més alegria 
que ella. Dintre seu vau créixer com el gra de blat creix dintre la terra 

fecunda. I els seus braços van ser per a Vós el més bell bressol. 
 

També nosaltres ens volem preparar per a  rebre-us: amb molta fe, 
amb molta estimació, amb molta tendresa i acollir-vos en el nostre 

cor. 
 

Veniu, no trigueu més, Senyor! Senyor, veniu a salvar-nos! 

 

COMENÇA EL TEMPS LITÚRGIC DE NADAL: el dimecres, dia 24, després 

del rés de l’hora menor (Nona) anterior a les vespres, s’acaba el temps 

d’Advent i comença el temps de Nadal. Es clourà després de les vespres del 

diumenge, dia 11 de gener, festa del Baptisme del Senyor. És notable el fet que 

s’hagi restablert, l’1 de gener, la solemnitat de santa Maria. Aquesta festa era ja 

universalment celebrada l’1 de gener al s. VIII.  El color litúrgic és el blanc. És 

el color de Déu, de la puresa, de la llum i de la llibertat. És el color dels 

batejats, que en el baptisme porten sempre un vestit de color blanc, signe de la 

seva llibertat i de ser fills estimats de Déu. És el color de la festa. El celebrant 

porta els vestits litúrgics de color blanc en les grans festes litúrgiques de l’any.     



 


