
 N. 736 – NATIVITAT DEL SENYOR (25/12/2022)  

«Paraula que fou Llum el primer dia...» 
Un any més, Déu i Pare nostre, 
hem escoltat la bona notícia 
que el vostre àngel donà als pastors, 
aquella nit santa als afores de Betlem. 
A un món que esperava una paraula d’amor, 
tu li has fet arribar la teva Paraula de Vida. 
A un poble que avançava a les palpentes 
tu li has donat com a guia la Llum de la Vida. 
Gràcies infinites, Senyor i Déu nostre, 
perquè en el moment que tu vas escollir, 
la teva Paraula es va fer Llum enmig nostre 
i ara il·lumina els homes de bona voluntat. 
Perquè els nostres ulls s’obrin a la vostra Llum 
perquè els nostres cors acullin la vostra Paraula 
feu que siguem com els pastors i els mags: 
que escoltem els missatges del vostre Enviat, 
i sapiguem desxifrar els signes de la seva presència. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: Per aquells 
dies, sortí un edicte de Cèsar August ordenant que 
es fes el cens de tot el món romà. Era el primer cens 
de l’imperi, abans del que es va fer quan Quirini era 
governador de Síria. Tothom anava a inscriure’s a 
la població d’on cadascú descendia. També Josep, 
que era de la casa i la família de David, va pujar des 
de Natzaret de Galilea a Judea, al poble de David, 
anomenat Bet-Lèhem, per inscriure’s amb Maria, la 
seva esposa, que esperava un fill. Mentre eren allà 
es van complir els dies i va néixer el seu fill, el pri-
mogènit. Ella l’embolcallà i el posà en una menja-
dora, perquè no havien trobat lloc a l’hostal. 
A la mateixa contrada, vivint al ras, hi havia uns 
pastors que vetllaven, guardant de nit el seu ramat. 
Els aparegué un àngel del Senyor, la glòria del Se-
nyor els envoltà de llum, i es van esglaiar. Però l’àn-
gel els va dir: «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 menja-
dora». I una multitud dels exèrcits celestials s’uní llavors mateix a l’àngel, llo-
ant Déu i cantant: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que 
estima el Senyor». [Lc 2, 1-14] 
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R/. Avui ens ha nascut un salvador,/ que és el Messies, el Senyor. 
Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Senyor arreu de la terra, 
/ canteu al Senyor, beneïu el seu nom. R. 
Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat, / conteu a les nacions la seva 
glòria, / conteu a tots els pobles els seus prodigis. R. 
El cel se n’alegra, la terra hi fa festa, / bramula el mar amb tot el 
que s’hi mou, / jubilen els camps amb tot el que hi ha, / criden de goig 
els arbres del bosc. R. 
Hem vist que ve el Senyor, / que ve a judicar la terra; / judicarà tot 
el món amb justícia, / tots els pobles amb la seva veritat. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Una nit diferent 
Nadal amaga un secret que, malauradament, s’escapa a molts dels que en aques-
tes dates celebren «alguna cosa» sense saber exactament què. No poden sospitar 
que Nadal ofereix la clau per desxifrar el misteri últim de la nostra existència. 
Generació rere generació, els éssers humans han invocat angoixats les seves pre-
guntes més profundes. Per què hem de patir, si des del més íntim del nostre ésser 
tot ens crida a la felicitat? Per què tanta frustració? Per què la mort, si hem nascut 
per a la vida? Els homes preguntaven. I preguntaven a Déu, doncs, d’alguna ma-
nera. Quan cerquem el sentit últim del nostre ésser estem apuntant cap a ell. Però 
Déu mantenia un silenci impenetrable. 
Per Nadal, Déu ha parlat. Tenim ja la resposta. No ens ha parlat per dir-nos parau-
les belles sobre el patiment. Déu no ofereix paraules. «La Paraula de Déu s’ha fet 
carn». És a dir, més que donar-nos explicacions, Déu ha volgut patir a la nostra 
pròpia carn els nostres interrogants, patiments i impotència. 
Déu no dóna explicacions sobre el patiment, sinó que pateix amb nosaltres. No 
respon al perquè de tant de dolor i humiliació, sinó que ell mateix s’humilia. No 
respon amb paraules al misteri de la nostra existència, sinó que neix per viure ell 
mateix la nostra aventura humana. 
Ja no estem perduts en la nostra immensa solitud. No estem submergits en pura 
tenebra. Ell és amb nosaltres. Hi ha una llum. «Ja no som solitaris, sinó solidaris» 
(Leonardo Boff). Déu comparteix la nostra existència. 
Això ho canvia tot. Déu mateix ha entrat en la nostra vida. És possible viure amb 
esperança. Déu comparteix la nostra vida, i amb ell podem caminar cap a la salvació. 
Per això Nadal és sempre per als creients una crida a renéixer. Una invitació a revifar 
l’alegria, l’esperança, la solidaritat, la fraternitat i la confiança total en el Pare. 
Recordem les paraules del poeta Angelus Silesius: «Encara que Crist neixi mil ve-
gades a Betlem, mentre no neixi al teu cor estaràs perdut per al més enllà: hauràs 
nascut en va». [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 



 

Els evangelis de la infància no son contes de nens! 
Els Evangelis de la infància de Jesús son ben particulars, i trenquen amb la ‘lògica’ 
de la resta dels evangelis.  
D’entrada, constatem que dels quatre Evangelis, només dos —Mateu i Lluc— par-
len de la infància de Jesús. I en tots dos casos , són els darrers passatges que es 
van redactar. Perquè les comunitats cristianes, primer es van interessat per conèi-
xer què va passar amb la mort i resurrecció del Senyor; més endavant van voler 
saber més sobre el que Jesús havia fet i havia dit en la seva predicació per Galilea, 
Judea. I finalment es van encuriosir pels orígens de Jesús... Aquests evangelis van 
ser escrits per testimonis directes de Jesús o per «secretaris» o redactors d’aquests 
testimonis. Més tard encara (segles II...), els «evangelis apòcrifs» intentaran anar 
més enllà en aquest coneixement de (la vida oculta) de Jesús... Només que la falta 
de testimonis directes seran suplerta per una fantasia pietosa desbordant. 
Ara bé, cada evangelista escrivia pensant en les comunitats cristianes amb què 
convivia i els volia fer entendre que efectivament Jesús era el Messies esperat per 
Israel. Per això intentaven que aquells cristians es poguessin identificar amb els 
personatges que van reconèixer Jesús, perquè, al cap i a la fi, el que els evangelis-
tes volien era animar les seves comunitats a seguir el camí de Jesucrist... enmig 
dels problemes o dificultats en què es trobaven. I això s’ha de tenir molt present 
en els evangelis de la infància. (Ho veurem els dos diumenges vinents). 
Important: El raonament jueu de l’època —a diferència del grec— era molt con-
cret. Davant d’una pregunta abstracta o conceptual, la resposta habitual era una 
historieta concreta (real o inventada!): l’important era el missatge, no la histori-
eta. Ho veurem tant en Mateu (mags d’Orient) com en Lluc (pastors de Betlem)... 

Què hi fan al pessebre, el Bou i la Mula? 
És un exemple concret –i bo!– dels evangelis apòcrifs: ens fan veure que més enllà 
de «la fantasia pietosa desbordant» hi podem trobar també bons ensenyaments... 
Ni Mateu ni Lluc parlen del Bou i la Mula al portal de Betlem. En comença a parlar, 
per primera vegada, un evangeli apòcrif conegut com «Proto-evangeli de Jaume», 
redactat a l’Orient cap a l’any 150, i que cap el s. VI alguna mà pietosa el refarà 
amb el nom de «Evangeli del Pseudo Mateu» En el text darrer llegim: 
«Tres dies desprès de la nativitat del Senyor, Maria sortí de la cova i entrà en un 
estable i posà el nen en un pessebre, i un bou i un ase –agenollant-se– l’adoraren. 
Aleshores es va complir el que havia estat dit pel profeta Isaïes: ‘Un bou coneix el 
seu propietari i un ase l’estable del seu amo’. I els mateixos animals, tenint-lo en-
tremig, l’adoraven sens parar. Aleshores es complí el que havia dit el profeta Ha-
bacuc: ‘Enmig de dos animals et faràs conèixer.’» (Pseudo Mateu XIV, 1-2). 
El text complet del profeta Isaïes és el següent: «Un bou coneix el seu propietari i 
un ase l’estable del seu amo, però a mi Israel no em coneix, el meu poble m’ignora»  
(Is 1, 31). Des d’aleshores, el Bou i Mula no s’han mogut més de la Cova. 



 

HORARI DE LES CELEBRACIONS 

 COR DE MARIA SANT TOMÀS 
Ds. 24: Vigília 20.00 Missa del Pollet 

24.00 Missa del Gall 
11.00 
19.30 Missa de Vigília 

Dg. 25: NADAL 11.45 
13.00 (Castellano) 
20.00 

10.00 (Castellano) 
11.30 

Dv. 30: Sagrada Família 20.00 11.00 
ANY 2023 

Dg. 01 
Santa Maria, Mare de Déu 

11.45 
13.00 (Castellano) 
20.00 

11.00 
19.30 Missa de Vigília 

Dv. 06 
Epifania, Reis 

11.45 
13.00 (Castellano) 
20.00 

11.00 
19.30 Missa de Vigília 

La Comunitat Cristiana de Cor de Maria i de Sant Tomàs, 
ens desitgem els uns als altres —i a tots els homes i dones de bona voluntat—  

la PAU I la LLUM que Jesús ens portà amb el seu Naixement 

 
La Comunidad Cristiana del Cor de Maria y Sant Tomàs nos deseamos  

los unos a los otros –y a todos los hombre y mujeres de buena voluntad– 
la PAZ y la LUZ que Jesús nos trajo con su Nacimiento. 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76) 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 
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