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p4 —Retrobament Efatà Solsona, a Sant Ramon
p8 —“Bon Nadal de nostre Senyor Jesucrist!”

La festa de
Sant Esteve
L’endemà de la solemnitat de Nadal,
avui diumenge 26 de desembre, se celebra la diada de Sant Esteve, diaca de
la primitiva església que fou lapidat
pels jueus a la ciutat de Jerusalem just
dos anys després de la crucifixió de
Crist, segons la testimoniança aplegada per sant Lluc en el llibre dels Fets
dels Apòstols.
La detenció, procés i execució d’Esteve té moltes semblances amb el procés i mort de Jesucrist, ja que també
fou occit in odium fidei fora dels murs
de la ciutat i, semblantment, durant el
martiri pregà pels seus botxins (cf. Ac
7,54-60).

Sant Esteve acusat de Blasfem, de De Juanes (Museo del Prado)

La tradició litúrgica col·loca la celebració de la festa de Sant Esteve immediatament després de la festa del
naixement del Salvador per tal d’assenyalar que el protomàrtir Esteve
moria apedregat quan l’Església tot
just naixia i encara es trobava «en el
bressol».
D’ací que Esteve formi part dels comites Christi, aquells sants que integren
la comitiva del Verb fet carn i aparegut en el món per Nadal, juntament
amb sant Joan Evangelista —teòleg del
Verb— i els sants Innocents; un grup
d’infants màrtirs que constitueixen la
cohort con-nascuda amb el Crist.
(Continua a la pàgina 6.)
Núm.3.921 - Any 75

2 —bona nova

«Estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga
i perfecciona»
Sagrada Família / cicle C
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui
honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui honora el pare; quan pregui, Déu se l’escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys, qui honora la
mare obtindrà del Senyor la recompensa. Fill meu, acull
el teu pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui.
Si s’afebleix el seu enteniment, sigues compassiu, no el
menyspreïs quan et veus en plena força. Déu no oblidarà
la pietat que tens pel pare; te la tindrà en compte per a
compensar els teus pecats.
(3,3-7.14-17a)
Salm responsorial
Feliços els fidels del Senyor, que viuen seguint els seus
camins.
[127]
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió,
de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si alguns tinguéssiu res a dir
contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament
de tot això estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els
combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau
heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en
tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els
uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu,
canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui
d’obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu,
el Pare, una acció de gràcies. Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. Marits, estimeu l’esposa, no
us malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tot els pares;
això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres
fills, que no es desanimin.
(3,12-21)
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Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la
peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys pujaren a celebrar les festes com era costum, i passats els
dies, quan tothom se’n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n’adonessin. Pensant
que anava amb altres de la caravana, feren la primera
jornada de camí. Al vespre el buscaren entre els parents
i coneguts i no el trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem a buscar-lo. El tercer dia el trobaren al temple,
assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fentlos preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats
de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus
pares quedaren sorpresos de veure’l allà, i la seva mare
li digué: «Fill, per què t’has portat així amb nosaltres? El
teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.» Ell els digué: «Per
què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a
casa del meu Pare?» Ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a
ells. La seva mare conservava tots aquests records en el
seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
(2,41-52)

«Per què em buscàveu? No sabieu
que jo només podia
ser a casa del meu
Pare?»
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Agenda

L’Església domèstica

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
Dins el misteri de Nadal, en la celebració del Déu fet home, ocupa un lloc destacat la família de Jesús de Natzaret, viva expressió de la presència del Verb
encarnat enmig del món. A més de Maria i Josep, formarà part de la seva família
tothom qui, com ell, faci la voluntat de Déu Pare.
Extraviat al temple, Jesús va prefigurant la seva vida lliurada per amor, i anuncia el Regne amb naturalitat i complaença. Qui l’escolta se sorprèn i es meravella del que explica, i es va adonant com el seu horitzó de comprensió s’eixampla.
Tota família —o sigui l’Església domèstica, en expressió del Concili Vaticà II— és,
hauria de ser, una comunitat d’amor, reflex de la comunió trinitària, una llar de
convivència joiosa, fogar de goigs i esperances, també de tristeses i desenganys,
d’ànsies i tribulacions. És dintre seu on aprenem a conviure i a estimar.
A un infant que no hagi experimentat l’amor casolà, li serà més difícil de creure
que Déu ens estima, que neix i ens visita en el Fill amb humana naturalesa.

27 dilluns
—Sant Joan apòstol i evangelista
1Jo 1,1-4/Salm 96/Jo 20,2-8
28 dimarts
—Els Sants Innocents màrtirs
—Sant Abel, fill d’Adam i Eva
1Jo 1,5-2,2/Salm 123/Mt 2,13-18
29 dimecres
—Sant David, rei profeta
—Sant Tomàs Becket, mr.
1Jo 2,3-11/Salm 95/Lc 2,22-35

Ens anem aclimatant al món a partir de les nostres famílies, les quals, si són
cristianes, ens prepararan per a un viure compromès amb els valors evangèlics.

30 dijous
—Sant Felix I, papa
Beat Raül, abat
1Jo 2,12-17/Salm 95/Lc 2,36-40

Com la família de Natzaret, junts aprenem —avis, pares i fills— a adquirir consciència de la condició humana, a transitar —acompanyats—, evitant el mal que ens
comanda, i reconeixent i celebrant el Déu que habita dins nostre, dia rere dia.

31 divendres
—Sant Silvestre I, papa
1Jo 2,18-21/Salm 95/Jo 1,1-18

La imatge

El noi, que ja té dotze anys, puja a
Jerusalem per les festes: hi ha molta gent. Dotze anys es considera
l’edat madura pel que fa als drets i
deures prescrits per la Llei. El noi,
Jesús, no plany passar estona al
Temple entre els mestres de la Llei,
escoltant i preguntant.
Els pares hauran d’entendre que
obeir Déu i la seva voluntat passa a
ser el principal deler del noi.
Jesús entre els doctors (1506). Albrecht Dürer
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1 Santa Maria, Mare de Déu
Octava de Nadal
Festa de precepte
Jornada Mundial de la Pau
Onom. de Manuel
Comença gener, consagrat al Nen
Jesús
Nm 6,22-27/Salm 66/Ga 4,4-7/Lc
2,16-21
2 diumenge II després de Nadal /
Cicle C
—Sant Basili el Gran i Gregori Nacianzè, bisbes i drs.
Sir 24,1-2.8-12/Salm 147/Ef 1,36.15-18/Jo 1,1-18
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Retrobament Efatà Solsona, al santuari
de Sant Ramon
Delegació de Joventut
Tot i la situació complicada d’augment dels casos de Covid,
els joves que van participar en els recessos d'Efatà de Solsona es van trobar el diumenge dia 12 de desembre, al santuari mercedari de Sant Ramon. Per tal d’assegurar-se que
l'activitat es feia amb les màximes garanties es va fer un
test d'antígens a tots els participants.
El rencontre va començar a les 11 del matí amb l'esmorzar
i la benvinguda, després tingué lloc una xerrada que va servir per dividir-se en grupets petits i així poder compartir

des del cor el que cada un dels participants estava vivint.
Va ser una dinàmica que va ajudar a que els servidors obrissin el cor i es posessin en comunió amb els altres germans
i germanes d'Efatà.
Després de la dinàmica, van celebrar l'eucaristia i, acte
seguit, el dinar. Vam fer bufar espelmes al seu consiliari,
Mn.Marc Majà, que enguany ha complert 40 anys! Després
del dinar van tornar anar cap a la capella on van poder fer
una estona de vetlla a l'Esperit Sant i Adoració al Santíssim.

Quadre històric de la M. de Déu del Roser a Cervera
El dia 8 de desembre a l'església de Santa Maria de Cervera es va dur a terme
la reestrena del quadre històric del segle XVII dedicat a la Mare de Déu del
Roser. La seva ubicació està fixada a la capella número quatre de la girola de
Santa Maria, que fins ara es trobava despullada, tan sols amb una petita imatge
d'aquesta Mare de Déu, després de patir els efectes de la darrera guerra civil.
La procedència d'aquest quadre era de la coneguda església del convent de Sant
Domènec, que, juntament amb altres equipaments, va quedar-se allà després
de la desamortització de Mendizábal, cap a l'any 1835. Va romandre en aquell
edifici fins ben entrada la segona meitat del segle XX, tenint en compte que
l'any 1959 s'hi van celebrar els darrers actes religiosos que es duien a terme
amb motiu de la festa de Sant Domènec, que eren el tríduum i la diada del dia 4
d'agost i, posteriorment, va passar a celebrar-se el dia 8, però ja sense activitats
religioses… (continuació de la noticia a la web del bisbat). Informa: Joan Riu.
Fulldiocesà
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Festa de Santa Llúcia a Tàrrega
Josep Castellà
Els devots targarins renovaren la celebració de la festa centenà- del grup Els Àngels de l’Alba, acompanyats de l’organista Jeria de Santa Llúcia, patrona de la vista i de les modistes, el dia 13 sús Balletbó, interpretant-se al final diversos fragments dels
de desembre. Al seu altar, a l’església parroquial targarina, els goigs en lloança de santa Llúcia.
fidels van encendre durant tot el dia una gran quantitat de ciris.
La venerada santa Llúcia té una capella lateral que es construí
A Santa Maria de l’Alba, després del res de les vespres, se l’any 1940 després de la guerra civil. La seva petita i bonica
celebrà l’eucaristia, oficiada pel rector de la unitat pastoral imatge fou sufragada en subscripció promoguda pel Gremi de
parroquial de Tàrrega, Mn. Josep Maria Vilaseca. En l’homilia Sastres i Modistes de Tàrrega, i després fou beneïda durant la
glossà la figura de la verge i màrtir del segle IV, assenyalant: festa del 13 de desembre de l’any 1947. Els fidels targarins hi
«Que la santa patrona de la vista ens la guardi i també ens doni tenen des de segles una especial devoció, i al seu altar consi conservi els ulls de la nostra fe.» Els cants anaren a càrrec tantment hi cremen espelmes.

Trobada de les Càritas de la UPP de Puig-reig
El dimarts 14 de desembre els voluntaris de les Càritas de Puig-reig, Gironella i Casserres es van trobar a Puig-reig per formar-se sobre l’acollida i
l’acompanyament de les persones que atenen.
La trobada va començar amb una pregària i seguidament es van treballar algunes actituds bàsiques de l’acolliment, com l’escolta activa, acceptar l’altre, promoure l’autonomia, no prendre decisions per l’altre, confidencialitat, treball en
equip... i també aspectes a tenir en compte durant l’acompanyament.
Durant la jornada hi va haver moments per a compartir les experiències de les
diferents Càritas, comentar les impressions sobre la formació i retrobar-se de
nou presencialment després del confinament.
Informa: Càritas Parroquial de Puig-reig.
26 de desembre del 2021
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Estel significatiu
Josep Ruaix i Vinyet

El proppassat dia 29 de novembre es va coronar amb un
artístic i majestuós estel la torre de la Mare de Déu de la
basílica de la Sagrada Família de Barcelona, element que
començà d’emetre claror per la festa de la Immaculada Concepció de la benaurada Verge Maria (8 de desembre). Aquest
fet ha estat comentat oportunament, i amb raó. I és que, des
d’aleshores, l’estrella d’aquest famosíssim temple destacarà
sobre l’skyline de la capital de Catalunya, cosa que es presta
a algunes reflexions (ultra les que ja s’han fet, és clar).
Personalment, no he pogut deixar de relacionar-ho amb la
frase atribuïda al venerable bisbe de Vic Josep Torras i Bages i que està escrita en la pedra de la façana del santuari de
Montserrat (una altra realitat cabdal del nostre país): «Catalunya serà cristiana o no serà.» Ja sabem que tal frase no
s’ha d’agafar al peu de la lletra. Catalunya pot anar existint
sense professar la fe en Crist, certament, però ja no serà
la mateixa. De fet, s’haurà desarrelat i, per tant, li faltarà
la saba vital. Conservarà una immensitat d’elements (edificis i construccions, escultures i pintures, peces musicals,
noms, festes, costums, expressions lingüístiques...) que no
se sabrà què hi fan, què volen dir, d’on provenen, per a què
serveixen o servien... I, sobretot, haurà perdut un gran llaç
de cohesió social —compaginable amb el principi de llibertat religiosa—, una preciosa guia per a la conducta recta i
benèfica, una visió que va més enllà de l’horitzó tangible,
Fulldiocesà

un vincle amb la història que ens ha configurat com a poble
i amb la geografia que ens agermana amb altres nacions o
col·lectivitats de l’orbe.
A més, tractant-se d’una estrella de caire marià, aquest
símbol ens hauria de fer arribar un afectuós escalf maternal transcendent per damunt de la solitud i la desemparança, per damunt de les penes i dificultats, que suscités abraçades fraternals i gestos de solidaritat, que ens
recordés el cordó umbilical que ens uneix amb els passats
i els venidors. En aquest sentit, m’ha vingut al pensament
la feliç invocació amb què es clou l’oratori Mil anys, amb
llibret de l’escriptor igualadí Antoni Dalmau i Ribalta
i música del mestre alt-segarrenc Valentí Miserachs,
oratori interpretat a Igualada (2004 i 2014) i a la Ciutat
Comtal (2005), com també, parcialment, a Roma (2004):
«Hi ha una llum que guia sempre els nostres passos, / ... /
sigui aquest temple la llar que ens arrecera, / Santa Maria
l’estel que ens va al davant.»
Sigui com sigui, cal donar gràcies a Déu per aquest estel
tan significatiu que des d’ara brilla, sobretot de nit —i, metafòricament, dins la vida de les persones i del món, ¿hi ha
gaires hores que no siguin de nit?—, en el perfil de la conurbació barcelonina i que, d’una manera o altra, n’amoroseix
el dens i complex paisatge.
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Sant Esteve, diada familiar
Fra Valentí Serra de Manresa
(Prové de la pàgina 1.)
A Catalunya la festa de Sant Esteve
gaudeix d’uns trets molt peculiars,
directament vinculats a la institució
familiar, ja que, després d’aplegar-se
de manera ampliada tot el «clan» familiar el dia de Nadal a redós de la
taula en el mas d’origen, l’endemà,
abans de procedir cadascú a retornar
al nucli familiar de la respectiva llar,
hi havia, encara, un nou àpat que es
guisava amb les restes del dia anterior —talment una veritable mostra de
cuina d’aprofitament— i que consistia
a prendre el brou de Nadal reescalfat
seguit d’una bona arrossada feta amb
les restes del dia anterior. Actualment aquesta «cuina d’aprofitament»
perviu en els ja tradicionals canelons,
elaborats amb la carn sobrant de l’àpat
nadalenc del dia anterior. Aquest
fet, d’alguna manera, explica aquella
dita popular que fa: «Per Nadal, cada
ovella al seu corral, i per Sant Esteve, cadascú a casa seva», puix que al

Principat, des del molt llunyà segle IX,
en època carolíngia, la diada de Sant
Esteve s’ha considerat un dia festiu
dedicat al retorn de cada família a la
respectiva llar després del dinar.
A casa nostra els fadrins, els brocaters i
els picapedrers tenien sant Esteve com
a patró i era invocat contra el mal de
pedra. Al bisbat de Girona compta amb
una quarantena d’esglésies dedicades
a ell i a la ciutat de Barcelona existí la
confraria «dels Esteves», integrada per
freners, brocaters i sellers, ubicada al
carrer de la Freneria, darrere mateix
de la catedral. Pel que fa als nostres
bisbats de Vic i de Solsona, cal fer esment de les celebracions de la festa
de Sant Esteve tingudes anys passats
a Talamanca, Castellar d’Aguilar de
Segarra, Navès i Olius i, molt particularment, a la baronia de Bagà. Cal recordar que sant Esteve fou posat com
a patró de l’antiga Colònia Soldevila de
Balsareny, una població on, tradicionalment, sant Esteve és força venerat.

El llibre

14 contes de
Nadal
Josep Maria Rovira Marsal

173 pàgines
Es pot comprar per Amazon
És un llibre senzill i familiar, que
es pot trobar tant en català com
en castellà.
Els contes són un instrument
tradicional que permeten transmetre de manera simple i senzilla sentiments nobles, actituds
positives, valors importants i
ideals grans. Els contes de Nadal
admeten afegir-hi aquells sentiments propis d’aquest esdeveniment: senzillesa, humilitat,
despreniment, tendresa. Són els
sentiments que Déu-Nen ens va
aportar amb la llum de la seva
vinguda a la terra.
Amb aquest objectiu, s’han escrit
catorze contes que apareixen
en el llibre indicat, alguns dels
quals van ser publicats en el blog
«Converses de sobretaula» des
del Nadal de l’any 2011.
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Glossa

Bon Nadal de nostre Senyor Jesucrist!
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

La fe en Crist, multisecular en aquesta terra, ha anat forjant una cultura pròpia, des de la idiosincràsia dels pobles que l’han anada configurant, sense oblidar l’àmbit
de la naturalesa en què vivim: clima, productes autòctons, paisatge. De fet, podem dir que la fe ha arrelat en
un territori concret, quan va apareixent la cultura cristiana que és, al mateix temps, la cultura del país. La festa
de Nadal és un cimal de cultura cristiana entre nosaltres.
Certament que, en moltes expressions nadalenques, l’arrel cristiana es presenta molt desdibuixada. La qual cosa
posa en perill la mateixa festa.

La Nativitat, de Gerardo Dottori (1930)

Als cristians se’ns demana que visquem amb profunditat i valentia
aquesta festa
En aquest context cultural dominant, als cristians se’ns
demana que visquem amb profunditat i valentia la festa
del naixement del nostre Salvador. Necessitem, però, la
mirada capaç de meravellar-se dels nens, i el cor humil
dels pastors, per a deixar-nos sorprendre pel fet que celebrem i deixar-nos guiar per l’àngel que ens envia a trobar-nos amb el Nen que ens ha nascut: L’àngel va dir als
pastors: «No tingueu por: us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria: Avui a la ciutat de
David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en
bolquers, posat en una menjadora» (Lc 2,10-12).
Sense Jesucrist no hi ha Nadal veritable. Sí que, gràcies a
Déu, hi ha expressions festives i costums personals o familiars que, tenint la seva arrel en la fe en Crist, continuen essent manifestacions de gran humanitat i, en el fons,
cultura cristiana: els desigs de pau i felicitat per a tothom,

les trobades familiars entorn de la taula, els enllumenats
festius, sense oblidar les expressions culturals com les
cançons nadalenques, el pessebres, els pastorets. L’esforç
evangelitzador de tota l’Església pren també relleu per a
nosaltres en aquestes festes. Ens hem de deixar evangelitzar per l’àngel que ens envia vers Jesús, tot just nat a
l’establia de Betlem. Jesús és el cor, el fonament i la meta
de la nostra fe. «Si Jesucrist no constitueix la seva riquesa,
l’Església és miserable. Si l’Esperit de Jesucrist no floreix
en ella, l’Església és estèril. El seu edifici amenaça ruïna, si
no és Jesucrist el seu Arquitecte i si l’Esperit Sant no és el
morter de les pedres vives amb les quals està constituïda.
No té cap cap bellesa, si no reflecteix la bellesa sense parió
del rostre de Jesucrist» (Henri de Lubac, Meditació sobre
l’Església, cap. 6).
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