
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE IV D’ADVENT  -CICLE C- 

-20 de desembre del 2015-FULL PARROQUIAL n. 312 

   

EL NADAL DEL SALVADOR DEL MÓN 

El Nadal en sentit cristià ja fa temps que no és al carrer i potser tampoc ja no 

és gaire present -o ja s’ha esborrat del tot- en la consciència de molta gent.  La 

paraula «Nadal» sí que encara la veiem escrita i la sentim a pronunciar, però el 

contingut de la paraula, avui dia, ja té sentits molt diversos. Nadal va molt 

lligat, -i d’això ja fa molts anys- al consum, i, sovint, al que el papa Francesc en 

diu «el consumisme desenfrenat».   

No es tracta de lluitar ni de fer cap creuada contra el consum excessiu  ni 

contra una societat que majoritàriament prescindeix del missatge cristià del 

Nadal i proclama  que, en una societat laica, li toca parlar del «solstici d’hivern» 

i no pas del Nadal. El pluralisme és el pluralisme, i cal respectar-lo. Per tant, 

hem d’acceptar que tothom entengui i visqui aquests dies com millor li sembli i 

pugui. 

Però per als qui volem mantenir viu el Nadal en sentit cristià -el Nadal del 

Salvador del món-, hem de fer una mica més que respectar el corrent de 

pensament dominant i no ens podem conformar amb el que veiem. En una 

novel·la clàssica s’hi troba aquesta frase: «Les conviccions no viuen si no tenen 

ocasió de lluitar», i ara és un bon moment per lluitar -evidentment de manera 

pacífica- a favor de les nostres conviccions i, en aquest cas, a favor del Nadal 

en sentit cristià. 

Ens cal preservar la memòria de la vinguda del Salvador en el nostre món. I 

això demana traduir aquesta memòria en una manera de fer que s’inspiri en 

l’esperit del primer Nadal i per tant que s’adigui al màxim a les conviccions 

cristianes.   

No es tracta pas de fer res d’espectacular. El Nadal en sentit cristià és 

essencialment recordar que a Betlem va néixer el Salvador del món, i que Maria 

i Josep el van posar en una menjadora perquè no van trobar lloc a l’hostal. 

Aquest fet aparentment tan simple ha portat als cristians de tots els temps a 

meditar sobre el sentit d’aquest naixement, a expressar el seu sentit en textos 

sublims i també a emprendre una nova vida.  

A nosaltres, ens pertoca intentar viure el Nadal fent el mateix que els cristians 

que ens han precedit: que Déu s’ha fet home vol dir que la divinitat i la 

humanitat s’han retrobat, i això ens obliga a viure de manera que la nostra vida 



sigui transparència de la divinitat... i la divinitat no es manifesta en les grans 

coses sinó en la simplicitat i en la senzillesa, un estil de vida a l’abast de 

tothom. I això és el Nadal en sentit cristià. 

El mossèn  

_______________________________________________________________ 

HORARI DE LES MISSES EN TEMPS DE NADAL  

Solemnitat de Nadal del Senyor 

-Dijous, dia 24 de desembre, a les 24 h (12 de la nit). 

-Divendres, dia 25 de desembre, a les 12,30 h. 

Festa de la Sagrada Família 

-Dissabte, dia 26 de desembre (missa vespertina de la vigília de la festa), a les 

19,30 h. 

-Diumenge, dia 27 de desembre, a les 12,30 h. 

  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 24: per la pau del món; divendres, 

dia 25: pel poble de Viladrau; dissabte, dia 26: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS  

IMATGES PER A UNA VEU PROFÈTICA: aquests dies, des de la 

parròquia, s’ha fet arribar a totes les famílies de Viladrau un llibret que 

porta per títol «Imatges per a una veu profètica» que conté un recull de 

frases extretes de l’encíclica del papa Francesc Lloat sigueu i un recull 

d’imatges de Viladrau i el seu entorn. Hem d’agrair a en Josep Sansalvador i 

a en Sisco Creus el magnífic treball que han fet amb la seva càmera 

fotogràfica. Esperem que el llibret sigui acollit amb la mateixa il·lusió amb 

que ha estat fet.  

COMENÇA EL «TEMPS DE NADAL»: Seguint el calendari litúrgic, el dijous 

dia 24, al captard comença el «Temps de Nadal» que s’allargarà fins el dia 

10 de gener, festa del Baptisme del Senyor, després del rés de Vespres. 

Recordem que el color litúrgic és el blanc, símbol de la puresa, de la llum, 

de la llibertat. És el color dels batejats, que han renascut de l’aigua i de 

l’Esperit Sant. Una pancarta, penjada a dins de l’església, ens recordarà que 

hem començat el «Temps de Nadal».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


