
 

EL NOSTRE NADAL 

Passades les festes de Nadal, una família ens fa aquesta reflexió de com les han viscudes 

Des de que tinc noció del temps, Nadal, a casa s’ha 

viscut de manera especial. Ens trobàvem tota la 

família a casa dels pares per anar tots junts a la 

missa de 12, els cants: el desembre congelat, el 25 

de desembre, …; el bes a l’infantó; les lectures; les 

pregàries i els desitjos de BON NADAL i BONES 

FESTES, eren els que ens transmetien que el Nadal 

era un dia de pau, de família, d’estar a casa amb els 

nostres, ... 

Aquests dies, recordar els Nadals, ha estat un record dels Nadals viscuts com a pare i com a 

tiet, amb la casa plena, els galets, el caga-tió després de missa; el poema de Nadal i la 

conversa en una llarga taula en la que hi tenien cabuda els avis, els tiets i tots els nebots. 

Nadal era alegria, família, germanor, somriures, petons, abraçades, ... 

Enguany a casa hem viscut un Nadal molt diferent. Aquest 2020, hem tingut una pèrdua 

important, la pèrdua del pare, del padrí i del puntal de la família, tot això, acompanyat de que 

els que quedem degut a la pandèmia no podríem tampoc compartir una mateixa taula, va fer 

que el matí de Nadal ja fos un matí diferent, sense les ganes i la il·lusió que ja 

caracteritzaven els Nadals des de la meva infantesa. 

Al matí, al llevar-me, em vaig veure empès a anar fins al cementiri, a desitjar BON NADAL  a 

aquella persona que havia estat tan important per la meva vida i que havia compartit tots els 

Nadals amb mi i que enguany per primera vegada no hi seria. Vaig caminar lentament una 

estona fins al cementiri, recordant tots aquells bons nadals que vam gaudir junts, el silenci i 

la pregària, envoltats de llàgrimes als ulls,  em van donar la força per viure aquell Nadal, de 

forma diferent, però donant la força que necessitaven també els que compartirien amb mi 

aquestes festes i que es trobaven amb les mateixes circumstàncies de solitud que jo. 

Al sortir del cementiri vaig pensar en el que el pare voldria, voldria que gaudíssim contents 

del Nadal, al costat dels seus nets que tant estimava: cagant el tió, recitant el poema, ... vaig 

córrer cap a casa, vaig posar música de Nadal, vaig parar la taula amb les millors tovalles, 

vaig obrir les llums del pessebre i de l’arbre i amb el seu record vam gaudir d’un Nadal 

diferent, íntim i càlid, acompanyant el caga-tió de vídeo-trucades a l’àvia i als tiets, ... perquè 

d’una manera o altra ens poguéssim sentir junts. 

I així, com el Nadal, també vam passar la diada de Sant Esteve, el cap d’any i la festa de reis, 

unes festes més viscudes enguany dins del nucli familiar, amb vius records pels que no ens 

poden acompanyar, però amb força per seguir endavant pensant amb els que hi són i 

pensant amb el que segur que voldrien els que ja no hi són, que seguim vivint en família i 

ben avinguts, les festes i les tradicions que ens han acompanyat sempre com a família 

creient. 

I esperem que el proper any, puguem tornar a fer la taula llarga amb el record sempre del 

padrí, que en pau descansa. 
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SANTA INFÀNCIA 
 

“Amb Jesús de Natzaret, som 

família”, és el lema del dia de la 

santa infància que es celebra aquest 

17 de gener. 
 

Jesús visqué en família amb les 

vicissituds que van comportar l’exili a 

Egipte. Es mantingué unit a Josep i a 

Maria; ells, però, no el retenen. Té 

una missió i l’ha de dur a terme. 
 

Aquesta diada ens vol recordar tants i tants infants mancats d’afecte, d’amor, de 

família, pobres, exiliats… Podem fer alguna cosa per ells? Algú n’acull algun dins la 

família; altres a través d’ONGs es traslladen a llocs on poden ajudar-los. A nosaltres, 

almenys, se’ns demana una almoïna. Què menys! 
 

Diumenge vinent, dia 24,  la col·lecta que es faci en les misses anirà 

destinada per aquesta finalitat. Hem esperat un diumenge més a fi de poder ser 

més persones en les celebracions i per sumar a les que el 17 no han pogut 

col·laborar. 

 

PREGÀRIA UNITAT DELS CRISTIANS 
 

Del 18 al 25 de gener les esglésies cristianes s’apleguen en 

pregària demanant la unitat. Nosaltres ho farem en cada 

Eucaristia. 
 

Aquest any ens és difícil organitzar un acte comunitari les 

tres confessions cristianes que compatim el temple 

parroquial. Creiem que ja és un signe d’unitat aquest saber 

compartir el lloc de culte. El mateix lema d’aquest any 

“Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de 

fruit”, ens anima a saber mantenir aquests lligams de 

fraternitat els uns amb els altres 
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Dilluns Família Sàrries Ribalta 

Dimarts  Dantis 

Dimecres Josep Mª Font 

Dijous  Antònia Farrés 

Divendres  Dantis 

Dissabte Jaume Rull 

Diumenge  12h. Lolita Niubó 


