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NADAL DE 2018 

 _________________________________________________ 

  

TRES ESTROFES DELICIOSES DE NADAL 
      

      La nit s´esqueixa i es torna tan clara, 

/ que els homes veuen Déu nostre Senyor: / 

el Fill de Déu és el Nin de la Mare, /  

bressat a l´aire de tendra cançó. / Pobles, 

veniu, i adorem el Senyor. 

     Si el Fill de Déu per amor s´encarnava 

/ i home entre els homes es féu com es féu,  

/ ens empeltava una mística saba: / 

nosaltres som de la raça de Déu. / El Fill 

de Déu ens ha fet fills de Déu. 

     Fills en el Fill, cohereus de la glòria, / tots som germans 

retrobats a Betlem; / en néixer Crist recomença la història / i tots 

nosaltres amb Ell renaixem. / Crist en els nostres germans 

estimem. 

 

     En aquestes tres estrofes d´un  himne antic, s´hi condensa 

bellament l´altíssim misteri del Nadal del Senyor. En destacarem tres 

paraules, tres realitats, tres actituds:  
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ADORACIÓ: Les tenebres d´aquella primera nit de Nadal a Betlem es 

feren lluminoses per mostrar Déu, no en la seva grandesa peculiar, sinó 

en la petitesa d´un infant. Un infant que és Déu fet home, Déu en 

persona. D´aquí ve que siguem convidats a adorar-lo. Adorar la 

magnificència de Déu, present en Jesús. Què ho és de trist que els 

cristians hàgim perdut majoritàriament el sentit de l´adoració, una de 

les dimensions essencials de la fe. 

 

FILIACIÓ: Déu s´ha fet home i ha vengut en el món per amor. Assumint 

la nostra humanitat, ens ha empeltat la seva  divinitat, ens ha fet fills 

de Déu, ens ha fet raça seva, d´una manera totalment gratuïta: 

“Adona´t, oh cristià, de la teva dignitat” deia Sant Lleó el Gran. 

 
 

FRATERNITIAT: Si tenim un mateix Pare, som germans, i hem de 

viure en fraternitat. Els anys es compten a partir de Nadal. Aquell dia 

s´hauria d´haver acabat las trista història de l´egoisme, amb les seves 

nefastes conseqüències i hauria d´haver començat l´imperi de la 

germanor. Déu s´ha fet home per crear un món nou. Aquesta és una 

de les tasques que tenim encomanades els cristians.  
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NOTÍCIES 
 

 

INTENSA ACTIVITAT DEL GRUP “MOGUDA AMB JESÚS”       Des-

prés del campament de l´estiu que tengué lloc el passat mes de juliol a 

la casa de les religioses de La Puresa de Valldemossa i que reuní nins, 

adolescents i monitors de “Sa Moguda amb Jesús” amb altres de les 

Parròquies de Sóller, de Bunyola i de  Sant Josep Obrer,  aquest curs 

2018-2019 va començar amb una trobada de famílies de “Sa Mo-

guda”. La reunió es va ençatar amb la  projecció d´un  audiovisual amb 

imatges del campament, i a continuació els monitors presentaren, 

també en pantalla, la programació de les activitats previstes per 

aquest  curs. El calendari inclou moltes sortides formatives per entrar 

en contacte amb diverses realitats socials i eclesials. Es pretén afavorir 

una formació integral, que inclou de manera explícita el creixe-

ment en la fe dels nins i adolescents. La primera d´aquestes sortides 

dugué el grup fins a la Seu de Mallorca. També el primer dissabte de 

desembre hi hagué una excursió a Sa Comuna de Bunyola. L´orga-

nitzaren i hi coincidiren nins, adolescents i monitors de les Parròquies 

que havien preparat el campament. Com que també els monitors i 

monitores  necessiten moments per enfortir l´amistat i compartir la 

seva experiència de fe, darrerament han tengut dos dies de convivèn-

cies entorn del tema de l´alegria cristiana a partir de la bella exhortació 

apostòlica del recentment canonitzat sant Pau VI, “Gaudete in Do-

mino”. El trimestre es va tancar, agradosament, el passat divendres 15 

de desembre, amb una visita a distints Betlems de la Ciutat i amb un 

sopar de germanor en el que hi coincidiren nins, adolescents, mo-

nitors i pares en una vetlada entranyable. Pares i mares de família, 

després que els vostres fills i filles hagin fet la Primera Comunió, apun-

tau-los a “Sa Moguda amb Jesús”, no deixeu que es perdin una 
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experiència tan  interessant, agradablement lúdica i profundament for-

mativa. 

 

TROBADA NADALENCA INTERNACIONAL, INTERCULTURAL, IN-

TERRELIGIOSA      El divendres abans de Nadal, dia 21 de desembre, 

es trobaren a la Parròquia persones de molt distintes procedències, 

amb cultures i fins i tot religions diverses per viure un moment de tro-

bada en motiu del  ja proper naixement del Senyor. Havien convocat i 

organitzat l´encontre el grup parroquial “Pueblos Unidos” i  el grup 

de Càritas  de la nostra Parròquia. Es va compartir una  deliciosa 

xocolatada acompanyada de la dolçor de la fraternitat universal que 

l´Infant de Betlem, Déu fet home, ha vengut a instaurar entre les per-

sones, els pobles i les nacions. El grup de monitors de “Sa Moguda 

amb Jesús” també s´hi feren presents i embelliren la vetlada amb 

cançons nadalenques. La contemplació d´aquest col·lectiu tan divers, 

feia pensar en l´escena evangèlica dels savis d´Orient que guiats per 

una estrella arribaren a Betlem, de procedències i races ben distintes, 

per adorar els Messies, nascut en un poble concret, però vengut en el 

món per esser el Salvador de tots els homes i dones de la Terra. Una 

vetlada entranyable, paradigmàtica del que hauria de ser, i desgracia-

dament no és, la nostra Humanitat. 

 

DINAR DE NADAL DE LA LLAR DE MAJORS       Vuit dies exactes 

abans de Nadal, dia 18 de desembre, coincidint amb la festa de la Mare 

de Déu de l´Esperança, un bon grup de socis de la Llar parroquial de 

Majors acompanyats del seu equip directiu i de les persones que s´en-

carreguen d´atendre  el dia a dia de la institució, es desplaçaren amb 

un autocar a un poble no gaire enfora de Palma i compartiren un su-

culent menú nadalenc. En tot moment es va viure un agradós ambient 

de germanor entre tots els assistents. Després d´una animada 
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sobretaula, amb cares de festa i panxa plena, retornaren a Ciutat, ha-

vent-se intercanviat els millors desitjos per les ja molt properes  festes 

de Nadal i  cap d´any.  

 

MISSA I FESTIVAL DE NADALES DE LA CATEQUESI        Els distints 

grups de la Catequesi de nins, tant d´entre setmana com de la Cate-

quesi de famílies, després d´una animada celebració eucarística del 

tercer diumenge d´Advent, el passat 15 de desembre, interpretaren 

davant els pares i molta altra gent, distintes cançons de Nadal. En 

acabar la missa s´havien beneït els Bonjesusets dels betlems famili-

ars que els petits varen dur. Foren precisament les famílies de la Cate-

quesi que obriren la campanya de recollida d´aliments, de juguetes 

noves i de material escolar que continua oberta al llarg de totes les 

festes fins el dia dels Reis. 
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PER QUÈ DÉU ES VA FER HOME? CONTE DE 
NADAL 

         
Conten que a un país llunyà un 24 de desembre, a un poblet de 

muntanya preciós, estava nevant cada vegada amb  més intensitat. 

Una mare de família amb els seus tres fills estaven a punt de sortir de 

ca seva per anar a Matines. Véns amb nosaltres? digué la mare al seu 

espòs. No, això és absurd! Quina ridiculesa! Quines feines tenia 

Déu de fer-se home? La dona li digué: Déu se fa un de nosaltres 

perquè no li tenguem por i per dur-nos l´Evangeli que és la recepta 

per esser feliços, tant cada persona com tota la Humanitat.  

        La mare i els nins partiren cap a l´església, mentre ell encengué 

la pipa assegut devora la xemeneia. El vent bufava cada vegada amb 

més força. De sobte començà a sentir uns cops forts als vidres de les 

finestres: Serà qualque graciós que   tira bolles de neu.   Totd´una 

es va posar l´abrig i sortí a veure què passava. I va quedar tot sorprès 

quan veié que era un gran esbart d´estornells que revolatejaven 

damunt la neu, mig congelats i sense forces per aixecar el vol. I ell, que 

estimava molt els animals, va exclamar: Aquests pobres animalons 

estan emigrant cap al sud i s´han desorientat amb la venteguera 

gelada. Si no faig alguna cosa, tots se moriran  de fred. 

Immediatament va córrer per obrir el graner  i va encendre el llum 

pensant que hi entrarien per arrecerar-se. Però res. Els pobres ocells 

seguien esgotats arrossegant-se per terra més de mig  morts. Aleshores 

començà a arruixar-los, fent mamballetes per veure si aconseguiria fer-

los entrar dins els graner. Però aquells ocellons s´assustaven i se feien 

enfora d´ell. Va ser llavors quan va dir molt enfadat:   

        Aquests beneits me tenen por i no se n´adonen que jo vull 

salvar-los. SI PER UNS MOMENTS ME POGUÉS CONVERTIR EN UN 

D´ELLS, NO ME TENDRIEN POR, LES DIRIA QUE ME SEGUISSIN, 

M´AFICARIA A DINS ELS GRANERS, ELLS ME VENDRIEN A 
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DARRERA I AIXÍ TOTS SE PODRIEN SALVAR. I fou en aquell moment 

que se´n va donar compte i digué: Oh Déu meu!, això és justament 

allò que la meva dona m´ha anat repetint cada any: DÉU SE FA 

HOME PERQUÈ NO LI TENGUEM POR I PER MOSTRAR-NOS 

L´EVANGELI QUE ÉS EL CAMÍ DE L´AUTÈNTICA FELICITAT, PER 

CADA  PERSONA I PER LA HUMANITAT SENCERA. Ara ho veig clar 

i ho entenc! Com és que no ho he comprès molt  abans? I mentre 

encara deia això,  llevant-se la neu de la cara, sortí corrent cap a 

l´església, deixant el graner  obert de pinte en ample amb els llums 

encesos. En arribar a l´església, mentre cantaven nadales, s´acostà a 

la seva famÍlia i els abraçà plorant d´emoció. En acabar les Matines, 

mentre tornaven a casa, els va contar amb llàgrimes  als ulls allò que 

li  havia succeït. 
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LA PARRÒQUIA DE 

SANTA CATALINA THOMÀS 
 

demana a Déu que vos concedesqui 

unes santes festes de Nadal 

i un 2019 ple de goig i de  benediccions 
 

 

“Avui, a la ciutat de David, vos ha nascut 
un Salvador, que és el Messies, el Senyor” 

Lc 2, 11 
  
 


