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“DÉU HA PERDUT EL 
SENY” 

 

Possiblement, amb un títol com el que encapçala 

aquestes lletres, no queda altre remei que començar 

demanant disculpes, per la duresa de l´expressió. Si 

teniu la paciència i la gosadia de seguir llegint sabreu a 

què ve i potser fins i tot vos semblarà justificat. 

Conten, i és un fet històric, que no fa gaire anys, a 

Madrid, un catedràtic de Químiques que sempre havia estat un ateu militant, 

es va convertir al Catolicisme i un capvespre del primer Advent després de la 

seva conversió, va anar a fer un recés. Un jesuïta li va indicar que llegís un 

textes de la Sagrada Escriptura sobre el naixement de Jesús i que meditàs el 

misteri de l´Encarnació, de Déu que es fa home. Aquell professor d´Universitat 

va seguir feelment les indicacions rebudes i va dedicar llargues hores a la 

pregària i a la meditació. Quan el sol va ser post i entrada ja la fosca del temps 

fred de tardor, es trobaren altra vegada amb el jesuïta per fer-li avinent com li 

havia anat aquella experiència. El sacerdot li va demanar: “Com t´ha anat? Què 

t´ha semblat tot això que has anat meditant? Quina conclusió en treus?” El 

catedràtic li va contestar de manera contundent: “Me sembla que Déu ha 

perdut el seny”. 
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Efectivament, que Déu, que és trascendent, inefable, omnipotent, 

inaccessible, etern, immortal, inassequible..., el Déu que es va revelar a Moisès 

en aquella majestat apoteòsica del Sinaí, s´hagi fet home, s´hagi fet un infant 

petit, fràgil, indefens...,  és un fet tan inaudit, tan gran, tan extraordinari, tan 

sorprenent, que només es pot explicar com una follia, una bogeria, un haver 

perdut el seny. I tot això “per nosaltres els homes  i per la nostra salvació”  –

com ho  resam quan feim la professió de fe--. Ara bé, com diu Alison Peers a 

una obreta sobre la figura de Ramon Llull, “és una follia d´amor”, és per dir-ho 

d´una altra manera, una capbuitada d´enamorat.  

 Davant un fet com aquest  –Déu que es fa home--, les paraules queden 

massa petites, massa esquifides i estretes per contenir la immensitat d´aquest 

misteri. Per això l´actitud més adequada és callar i fer silenci, un silenci ple de 

sorpresa i admiració, un silenci ungit de misteri, un silenci contemplatiu i 

eternament agraït. Un silenci, en definitiva, que ens faci sentir estimats i que 

ens faci  caure de genolls per adorar i agrair tant d´amor, tanta bondat, tanta 

benevolència, totalment immerescudes per part nostra. 
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NOTÍCIES 
 

 

BAPTISMES I CONFIRMACIONS D´ADULTS   El passat dissabte, 10 de 

desembre, tercer Diumenge del temps d´Advent cinc adults varen rebre els tres 

sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia, i també  

alguns joves reberen l´Esperit Sant en el sagrament de la Confirmació. La celebració 

fou presidida pel vicari episcopal, Mn Marià Gastalver. Era el Diumenge “Gaudete”, 

en el que som convidats a l´alegria perquè el Senyor és a prop. El celebrant insistí 

molt en aquest particular i animà tothom a obrir finestres per acollir la salvació que 

Jesús ha vengut a dur-nos. El cor d´adults de la Parròquia se´n cuidà d´animar el 

cant de l´assemblea.  Al final de la celebració, els que havien rebut els sagraments, 

foren obsequiats amb una Bíblia perquè la Paraula de Déu els sigui guia en el camí 

de la vida.  

 FESTIVAL DE NADAL DELS NINS DE LA CATEQUESI   El passat 

dissabte 17 de desembre, coincidint amb el quart diumenge del temps d´Advent, els 

nins i nines de la Catequesi acompanyats pels seus pares, padrins i catequistes 

visqueren una entranyable vetllada pre-nadalenca. Començaren celebrant l´Eucaristia. 

El rector a l´homilia, a la llum de l´exemple de Maria i Josep de Natzaret, exhortà els 

pares a esforçar-se per fer la voluntat de Déu, com Sant Josep, procurant que en 

cada família hi respandissin tres notes: l´amor, la fe i la pau. Els petits havien duit 

les imatges del Bon Jesusets dels seus betlems respectius i varen ésser beneïdes.  

Acabada la missa, animada per un conjunt musical familiar de nins i pares, els 

distints grups de Catequesi, entonaren nadales populars: “Campana sobre campana”, 

“El vint i cinc de desembre”, “Tanca els ullets”, etc. Totes les interpretacions varen 

ser llargament  aplaudides. A més, totes les  famílies que pogueren, varen dur 

aliments de llarga durada per afegir-se a la campanya que es fa cada any en 

aquestes dates a favor dels més pobres i necessitats, que atén Càritas. Una llarga i 

sincera enhorabona als joves cantaires! 
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EL MOVIMENT DE GENT GRAN “VIDA CREIXENT” REPRÈN LA SEVA ACTIVITAT       

Després d´un llarg temps de parèntesi imposat per la pandèmia, el grup de “Vida 

Creixent” de la nostra Parròquia ha tornat començar les seves reunions quinzenals. 

Alguns membres del grup parroquial varen participar a la trobada diocesana d´inici 

de curs a la Porciúncula, i també a la jornada d´animadors que es va fer a Inca 

aquest primer trimestre del curs 2022-2023. Aquí a la Parròquia ja s´han tengut dues 

reunions, a les que hi ha assistit  Mn Miquel Serra Llodrà que serà el nou 

consiliari. És un grup obert a totes les persones grans que vulguin viure la seva fe 

amb més profunditat, potenciant l´amistat, l´espiritualitat i l´apostolat. Majors, 

apuntau-vos! 

CURS DE SAGRADA ESCRIPTURA SOBRE ELS PROFETES   Amb un calendari ja 

fixat des del principi, va començar el mes d´octubre el curs Bíblic  que imparteix Mn 

Francesc Ramis Darder, especialista en Sagrada Escriptura. Les sessions són 

mensuals i en elles  es van presentant els distints profetes. Fins ara s´ha parlat 

d´Amòs, d´Osees i de Miquees, presentant en cada cas la seva persona i el seu 

missatge contextualitzats en l´època que els va tocar viure. Aprofitem aquestes 

xerrades de formació per enriquir i viure millor la nostra fe. 

DARRERES COL.LECTES ESPECIALS   A les darreres col.lectes especials s´han 

aconseguit els següents resultats: pel DOMUND el mes d´octubre se varen recollir 

4.571´86€. Per l´Església Diocesana el mes de novembre se´n recolliren 2.907´44€. i 

es va insistir en la necessitat d´aconseguir nous subscriptors que vulguin ajudar la 

Parròquia amb una aportació periòdica. Hi ha impresos disponibles devora el 

portal major de l´església, i també a la Pàgina Web de la Parròquia. 
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LA PAU DE NADAL 
      

És possible que la paraula PAU sigui la més repetida en temps de 

Nadal. La trobam per tot arreu: a les homilies,  als càntics, a les postals i 

a les paraules dels amics, familiars i coneguts quan donen les bones 

festes. 

Entre els cristians, l’origen del desig nadalenc de pau el trobam en 

aquell cant de l’àngel  a la cova de Betlem: “ Glòria a Déu a dalt del cel, i a 

la terra pau als homes que Ell estima “ ( Lc 2, 14 ). Des de llavors, la 

pregària per la pau és un fet que cada any es repeteix per les festes de 

Nadal. Però, podríem pensar amb la sordesa de 

Déu perquè, històricament, la pau en el món no 

ha passat de ser una vana il·lusió. 

Els homes de bona voluntat es poden 

demanar per què la humanitat ha estat incapaç 

de trobar la pau. Culpam del fracàs a dirigent 

sense escrúpols, a l’ànsia de poder o a la 

cobdícia. En tot cas, a causes externes i 

llunyanes que nosaltres no podem remeiar. 

Oblidam la nostra responsabilitat en la 

construcció de la pau universal perquè la pau 

del món existiria si tots els homes la tinguessin al seu interior i la 

contagiassin a les persones més properes. 

I      

   LA PAU, EL NOSTRE DESIG DE NADAL 
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La primera etapa del camí de la pau seria, doncs,  aconseguir la pau 

interior des de la quietud, el silenci i la meditació, el  vestíbul de l’oració. 

Aconseguit el perdó i la pau amb un mateix, la segona part de la ruta, 

plena de sacrificis i de renúncies, seria  contagiar la pau a les persones 

més properes, des de la reconciliació i  l’amor. La darrera part del camí de 

la conciliació seria consolidar la pau dels homes amb Déu, des la pau 

amb els germans i la pau interior. 

Si l’objectiu darrer de l’Encarnació és instaurar la pau, podríem 

pensar que fins que la nostra civilització no s’alliberi de la violència i 

visqui la pau des de la justícia i la caritat, fins que tots no siguem 

constructors de pau, Crist encara no haurà nascut en el pit dels homes. 

Per molta fanfàrria, llumetes i cançons, Nadal encara no haurà existit. 
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“Vos 

anuncii…Avui, 

a la ciutat de 

David, vos  

ha nascut un 

Salvador, que 

és el Messies, 

el     Senyor” 

Lc 2, 10-11 

 
 

 

 

LA PARRÒQUIA DE SANTA 
CATALINA THOMÀS 
demana a Déu que vos 

concedesqui unes santes i 
alegres festes de Nadal i un any 

2023 ple de fe i de salut 


