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                          ADMIRABILE SIGNUM 
        
     Amb agradable sorpresa hem rebut la Carta 

apostòlica del Papa Francesc Admirabile Signum   

sobre el valor i el significat del betlem. Amb aquesta 

carta el Papa diu que voldria donar una empenta a 

l´hermosa tradició de fer el betlem, tant a les cases 

com als llocs de feina,  escoles, hospitals, presons i 

places. El desig del Pontífex és que aquesta pràctica 

no minvi, ans al contrari que pugui esser 

redescoberta i revitalitzada als llocs on s´havia 

perdut. Els betlems, diu, són petites obres mestres 

plenes de bellesa. És des de la infància que aprenem aquesta alegre  tradició 

que traspua  una rica espiritualitat popular, i que d´una manera senzilla, 

manifesta la bellesa de la nostra fe. És com un Evangeli vivent que posa en 

escena allò que ens conten les Santes Escriptures. 

 

      Després d´aquestes consideracions introductòries i generals, el Papa 

Francesc va repassant, un per un, tots els elements que sol haver-hi a 

qualsevol betlem, des del Nin Jesús, passant per la Mare de Déu, Sant Josep, 

els Màgics d´Orient, els pastors i els àngels, fins a arribar  a les figures que ens 

agrada afegir-hi i que no tenen res a veure amb els relats evangèlics. El ferrer, el 

forner, els músics, les dones que traginen gerres d´aigua, els nins que 



juguen…són una manera –diu el Papa—de representar la santedat  quotidiana, 

l´alegria de fer de manera extraordinària les petites coses de cada dia quan 

Jesús comparteix amb nosaltres la seva vida divina.  

 

     En el cel estrellat, fosc i silenciós dels betlems el Papa hi veu un signe de les 

ombres espesses que a vegades envolten la nostra vida, i ens explica que fins 

i tot en aquests instants, Déu no ens deixa mai totsols, sinó que se fa present i 

proper per il.luminar les tenebres dels qui dubten i dels qui tasten el sofriment. 

Davant el betlem recordam la nostra infància i el gran regal que ens han fet els 

qui ens han transmès la fe; i a la vegada ens fan sentir el deure i l´alegria de 

transmetre-la als nostres fills i nets. Quan el dia de Nadal –com a culminació de 

tot-- col.locam la figura del Nin Jesús, és quan el cor del betlem comença a 

bategar: Déu se´ns presenta així, fet un infantó petit, perquè el poguem rebre 

dins els nostres braços. El betlem, diu el Papa, sempre ens parla de l´amor de 

Déu. 

 



NOTÍCIES 
 

MISSA I TROBADA DE PARES, CATEQUISTES I NINS 

El passat 30 de novembre hi hagué la ja tradicional TROBADA de pares, 

Catequistes i nins. En el marc de la celebració de l´Eucaristia del primer 

diumenge del temps d´Advent els nins de primer temps de Catequesi reberen 

l´oracional i els de segon temps un quadret de la Immaculada i tots es 

comprometeren a aprendre les oracions i a resar cada vespre a la Mare de 

Déu abans d´anar a dormir. Acabada la celebració hi hagué assemblea de 

pares, mentre els nins eren atesos per les Catequistes. El rector va esbrinar 

les cinc notes que han de marcar la vida de les famílies que tenen nins inscrits 

a la Catequesi i va convidar els pares a anar-les implantant en l´ambient 

familiar: 1.Assistir cada diumenge a missa en família. 2.Tenir a casa algun 

quadre o imatge de Jesucrist o de la Verge Maria davant les que es pugui 

pregar i que donin identitat cristiana a la família. 3.Ajudar els fills a resar 

cada matí i cada vespre. 4.Beneïr la taula abans de dinar i de sopar. 

5.Trobar, almenys un cop per setmana, un moment per pregar en família: 

trobar motius ben concrets per donar gràcies a Déu, demanar-li perdó, i 

demanar-li ajuda per necessitats que entre tots detectin a prop i enfora de la 

família. La trobada va concloure amb indicacions ben precises perquè la tasca 

catequètica sigui el màxim de profitosa possible. Alguns pares es varen oferir 

a col.laborar amb la música de les celebracions, responent a la crida que els 

va fer el rector. 

 

COL.LECTES ESPECIALS  

A les darreres col.lectes especials que s´han fet, s´han obtingut els 

resultats següents: El mes d´octubre a la col.lecta per les Missions, el dia del 

Domund, es varen recollir 6.098´36€. I a la que es va fer el mes de novembre 

per l´Església Diocesana se´n varen recollir 3.054´21€. A més d´agrair la 

generositat que demostren aquestes xifres, volem manifestar una gratitud 

especial als subscriptors, nous o que ja ho són des de fa temps, i recordar 

que la quartilla per fer-se subscriptor o per  actualitzar-la es pot trobar també 

a més de a la Parròquia, a la Pàgina Web. 



 VISITA, FELICITACIÓ I OBSEQUI ALS MALALTS 

Aquests dies el grup de visitadors, en nom de la Parròquia, han anat a 

veure els malalts, els han duit la felicitació i els han fet arribar un petit obsequi 

de dolços de xocolata per tal de fer-los sentir, almenys una miqueta, la 

sol.licitud especial del Senyor per a ells i per tots els que sofreixen pel 

pes dels anys o per la malaltia. Ens agradaria poder allargar la llista de 

persones que ja no poden venir a l´Església i que s´alegrarien de saber que la 

Parròquia vol tenir-los ben en compte.  

 

TROBADA PRE-NADALENCA INTERNACIONAL 

Un clima molt agradable  es va crear el divendres 20 de desembre a la 

trobada organitzada per Càritas parroquial i pel grup “Pueblos Unidos” de la 

Parròquia. Hi confluïren adults, joves i nins procedents de molt diverses 

nacionalitats. La diversitat d´orígens es percebia a simple vista. Una vegada 

més el naixement de Jesús asseia entorn de la mateixa taula persones ben 

diverses, fins i tot de distintes confessions religioses. Un cop més la 

fraternitat universal volguda per l´Infant de Betlem es feia ben 

protagonista. Els participants es varen anar presentant, es va parlar de com 

se celebra Nadal en els seus respectius països i acabaren compartint  els 

menjars i les begudes que omplien una gran taula vestida de Nadal. Una 

vetlada d´aquelles que deixen molt bon gust de boca. 

 

MISSA I  SIMPÀTIC FESTIVAL DE NADALES DE LA CATEQUESI 

Les famílies de les dues modalitats de Catequesi, tradicional i familiar 

coincidiren el passat 21 de desembre a la missa del quart diumenge 

d´Advent. El rector a l´homilia convidà l´assemblea a fixar els ulls en Maria i 

Josep que amb la seva fe, fiant-se cegament de Déu feren possible l´arribada 

del Salvador. Cap al final de la celebració es varen beneir els Bonjesusets 

dels betlems familiars. Ja acabada la celebració de l´Eucaristia un grup de 

pares, amb diversos instruments musicals, acompanyaren les nadales que 

interpretaren els distints grups. Al final, tots els grups junts varen entonar 

“El vint i cinc de desembre”. Enhorabona als cantaires, als músics i als 

organitzadors. 

 



VISITA ALS BETLEMS I BETLEM VIVENT DE LA “MOGUDA AMB JESÚS” 

El penúltim divendres abans de Nadal, tot el grup de “Sa Moguda amb 

Jesús” recorregueren la ciutat per visitar distints betlems, fent a la vegada un 

periple espiritual de pregària pròpia del temps d´Advent.  I divendres passat 

tancaren el trimestre amb un betlem vivent muntat entre els membres 

d´aquest grup parroquial i hi foren convidades les famílies de tal manera 

que després de la representació del naixement de Jesús, tots junts 

compartiren el sopar que fou seguit d´una animada vetlada on no hi faltaren 

les nadales, les músiques i els cants ben animats.  



CANÇÓ DE BRESSOL 

Si estam en temps de Nadal és perquè,  fa molts anys, va néixer un nin a Betlem. 

Si estam en temps de Nadal és per despertar i canviar  les  bones paraules pel  llenguatge 

dels fets. Si estam en temps de Nadal és per sentir vergonya de la buidor que el nadó 

trobarà en el nostre món, orfe d’amor. Tot i així, cal posar al peu del bressol les nostres 

misèries i pregar solucions a tanta maldat: per haver convertit el nostre Mediterrani en 

una immensa tomba sense terra ni flors;  per haver substituït el Déu de l’amor pel l’ídol 

de la cobdícia; per no saber perdonar ni tenir misericòrdia; per voler matar Déu… 

Per felicitar un Nadal així me falten crits de rebel·lia i paraules de penediment i 

tendresa. Per això voldria recórrer a la cançó de bressol  del poeta Miquel Oliver, per 

compartir el seu missatge i perquè traspua sensibilitat i angoixa, però també esperança 

en la bona nova. Diu així: 

 Dorm, amic meu, dorm… 

que ja, a sol post, els angelets canten 

dolç vou-veri-vou. 

-Com vols que me dormi si ressonen fort 

estralls de guerres, els crits de clemència 

per sorrals de mort; les flames que abranden 

rancors dins les ànimes i apaguen amors. 

 

Dorm, amic meu, dorm… 

que ja, a sol post, s’escampa la calma 

mentre en llunyania suaument s’escolta 

grat vou-veri-vou. 

-Com vols que me dormi si de fam s’esblaimen 

somriures d’infants i els ulls de tants joves 

somnien gaubances, il·lusions retudes  

per camins estèrils sens flors pels vorals. 

 

Dorm, amic meu, dorm… 

que ja, a sol post, un raig d’esperança 

refila tendres harmonies 

d’un vou-veri-vou 

-Com vols que m’adormi si la soledat,  



marga companya de tanta vellesa, 

ompl de por els seus rostres i amaga les 
llàgrimes 

per vanes promeses que no arriben mai. 

 

Dorm, amic meu, dorm… 

que ja, a sol post, una nova aurora 

de claror angèlica, aquesta Nit  Santa, 

porta bona nova a tots els humans. 

Dorm, vou-veri-vou; dorm, vou-veri-voouu… 

i el Ninet se dorm. 

 

 
 
 

JM 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

LA PARRÒQUIA DE 

SANTA CATALINA THOMÀS 
 

demana a Déu que vos concedesqui 
unes santes festes de Nadal 

i un 2020 ple de fe i de benediccions 
 

“Li has de posar el nom de Jesús,  perquè  Ell 

salvarà  dels  pecats  el  seu  poble” 

Mt 1, 21 
  

 


