
ELS PESSEBRES DEL NADAL

Un dels costums nadalencs més entranyables

que tenim els cristians, i que més

contribueixen a fer el típic "ambient de Nadal"

són els pessebres. 

Les llums, els adorns festius, les garlandes,

la música i les nadales, tot adquireix sentit si

s'orienta a l'esdeveniment essencial que és el

naixement de Jesús, el Fill de Déu. 

Si faltés aquesta referència tot allò es

convertiria en una celebració sense contingut,

buida. 

Explica la tradició que va ser Sant Francesc

d'Assís l'inspirador i el primer que va preparar

un "pessebre" nadalenc. La peculiaritat és que

va ser un pessebre vivent. Ho va fer el Nadal

de 1223 quan va passar per un petit poblet

d'Itàlia, Greccio, al nord de Roma. En una

ermita va construir-hi una caseta de palla que

feia de portal, va posar-hi un pessebre al seu

interior, va portar un bou i un ase dels veïns

del lloc i va convidar a un petit grup de gent per reproduir l'escena de l'adoració dels pastors.

I així van viure un Nadal especialment intens... I va començar la tradició. 

De seguida es van substituir els actors per unes figures de fang cuit, que queden sempre

al mateix lloc ... I aquest costum es va popularitzar i estendre ràpidament a tot l'orbe cristià

perquè els missioners es van encarregar de portar-les. 

Un pessebre és una catequesi que entra pels ulls. 

Els nens comencen a conèixer qui és Jesús en els pessebres del Nadal, i allà van coneixent

també a Maria, a Josep, i saben que els pastors van ser els primers que es van acostar a

saludar el naixement del Redemptor, que va ser anunciat per uns àngels i un gran estel ... I al

cap d'uns dies van venir uns personatges, els Reis Mags, amb regals per al nen... 

I els adults, davant el pessebre tenen l'oportunitat estupenda per fer-se de nou nens, per

acostar-se amb mirada de nen, amb ingenuïtat de nen, una actitud que va molt bé a les

"ànimes adultes". Els podem anomenar moments d'infància espiritual, doncs no oblidem que,

dels que són com nens és el Regne del cel (Cf. Mc 10, 14-15). 

I les famílies troben el seu model en la Família de Betlem.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 i de 16 a 20

Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20

Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

El tercer dissabte, a les 11, Missa en llatí

(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 5, de 19.30 a 21

2on Dilluns, dia 12, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.30

3er Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.30

 
 

Full informatiu

Desembre 2011

Calendari litúrgic

3 Sant Francesc Xavier

4 Diumenge II d’Advent
7 Sant Ambròs

8 La Concepció Immaculada de Maria
11 Diumenge III d’Advent
12 Mare de Déu de Guadalupe

13 Santa Llúcia

14 Sant Joan de la Creu

18 Diumenge IV d’Advent
25 Nadal del Senyor
26 Sant Esteve

27 Sant Joan, apòstol i evangelista

28 Els Sants Innocents, màrtirs

30 La Sagrada Família

Amb lletra negreta, els dies de precepte
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ABSÈNCIES

Mn. Blasi, 1 i 2

Mn. Moliné, 1 i 2

Mn. Marcé, del 18 al 24

Mn. Julián, del 18 al 24

CONCERT DE NADAL

Al igual que anys passats, la Coral de Canigò ens obsequiarà amb un concert de

cançons nadalenques, el qual tindrà lloc a l’església el divendres, dia 30, a les 19’30

MISSA DEL GALL

El dia 24, a la nit (l’hora s’anunciarà oportunament)

CURS DE RECÉS OBERT PER A DONES

Dies 13, 14 i 15, de 9.30 a 13.30


