Agenda 2011
Desembre 2011
Dijous 15: Reunió d’animadors
(única del mes). A les 5 de la tarda,
a Rivadeneyra 6, 3a, aula 1. Tema IV:
«Cinc escenes reveladores
(Mc 2,1-3,6[II]).» Celebració del
Nadal.

Dijous 9: Reunió d’animadors. A les
5 de la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a, aula
1. Tema VI: «Jesús, fill de Déu en la
seva mort i resurrecció» (Mc 8,27-38).
Jueves 16: Reunión de animadores.
A las 5 de la tarde, en Rivadeneyra 6,
3.ª, aula 3. Tema VI: «Jesús, hijo de
Dios en su muerte y resurrección»
(Mc 8,27-38).

Gener 2012
Dijous 12: Reunió d’animadors
(única del mes). A les 5 de la tarda,
a Rivadeneyra 6, 3a, aula 1. Tema V:
«Tres ensenyaments importants
(Marc).»

Febrer 2012
Dijous 2: Celebració de la Candelera.
Simeó i Anna patrons de Vida
Creixent. Basílica Sant Josep Oriol. A
les 17 hores. Eucaristia concelebrada.

Ressò
Desembre 11
NADAL EN EL MÓN

Ràdio Estel
Dilluns a les 18 hores a Ràdio Estel i
Ràdio Principat (freqüència 106,6
FM, Barcelona i comarques). Grans
Amics. Hi participen FATEC i Vida
Creixent.
La Secretaria de Vida Creixent
romandrà oberta de dilluns a
divendres, en horari de 5 a 7 de la
tarda.

Amb la col·laboració de
Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social
i Ciutadania

Notícies

Espai de reflexió i silenci

Assemblea diocesana 2011

La multiplicació dels pans

Conferència Dr. Gaspar Mora
El centre de l’Evangeli és Jesús, la persona de Jesús. Què deia, què volia dir.
Els evangelistes van entendre’l i expliquen el seu missatge. Els deixebles però,
no entenien a Jesús: no el van entendre fins a rebre l’Esperit Sant.
Creuen perquè han entès Jesús.
Qui és aquest? Parla amb autoritat. No l’autoritat del poder sinó l’autoritat del
que diu una cosa nova. Persona i missatge fan una unitat. Hi ha tres moments
significatius:
El Baptisme és la presentació del personatge. És un acte humiliant: Jesús es posa
entre els pecadors. La veu del Pare diu: Aquest és el meu Fill, el meu estimat...
Escolteu-lo! Jesús se’n va al desert portat per l’Esperit. No sols de pa viu
l’home... No poden menjar... És el desert...
Segon moment: l’anunci de la mort i resurrecció
Pere acaba de dir «Tu ets el Messies»... Ara diu: això a tu no et pot passar.
L’episodi és el centre de l’evangeli de Marc.
La frase central del missatge és «qui vulgui salvar la vida la perdrà».

En aquest text de Marc hi ha el símbol del pastor i el símbol del menjar, del pa i
els peixos. De fet, en el fons no són dos símbols tan diferents, ja que «pasturar» té
el sentit figurat de «tenir cura d’algú».
Els deixebles tornen de la missió. Jesús els havia enviat a predicar a la gent que es
convertissin i a curar malalts i endimoniats. Arriba l’hora del descans. Pugen a la
barca i se’n van.
La gent els persegueix i troben a Jesús que se’n compadeix. La gent necessita
algú que vetlli per ells, també pensa en l’aliment que els manca i Jesús diu als
deixebles que ells els hi poden assegurar, a partir del poc que tenen: cinc pans i
dos peixos. El menjar arriba a tothom en gran abundància.
Tota l’escena es mou al voltant del do gratuït i de l’abundància. Jesús actua amb
generositat i compassió; primer envers els deixebles, cansats de la missió, després
de la gent, que necessita la paraula i el pa.
Ens acostem a Nadal: al Jesús que ve per indicar-nos el camí de la vida, per acabar
amb la Pasqua —mort i resurrecció— ens dóna la vida.

Tercer moment: l’oració a l’hort. «Pare, allibera’m del sofriment, però...»
Jesús canvia, el purgatori és entendre quina és la voluntat de Déu:
Déu vol la Vida, només la troba el qui la dóna.

Bon i sant Nadal a tots i sentim-nos solidaris, com a lliçó fonamental de
l’Encarnació del Verb.

Quin és el missatge de Jesús: El regne de Déu és a prop. El regne és Déu...
Jesús només parla de Déu. Estimar. Estar després de tot. L’amor i la pobresa.
En la Creu ho dóna tot i ho perd tot. El silenci de Déu... Resurrecció.

Consiliari diocesà

Un pagà ha entès el missatge de Jesús: «Aquest era fill de Déu!».

Miquel Bada, pvre.

Ho ha dit...
«La Missa de Nadal, per tot l’any val.» Refrany popular català
«L’amor que mou els estels mou també el cor de l’home i una llei de gravitació
universal condueix la seva ànima vers l’ànima de l’univers.»
Moisès Broggi (metge)
«No em parlis de l’estel. Mira-te’l.
No em parlis del camí. Camina.
No em parlis de l’amor. Estima.»
Mn. Jaume Serrano (Consiliari diocesà. Mort el 2009)
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Col·laboracions

Notícies

Cal que ocupis el teu lloc al portal de Betlem

Notícies interdiocesanes

Si no pots ser àngel, portador de bones noves, sigues pastor que les rep i les difon
als altres.

Curset a Palma

Si no pots ser pastor, capaç de dur a les espatlles el xai de regal a l’Infant, sigues
pastor silenciós que calla i contempla.
Si no pots ser mag, carregat de dons i ofrenes, sigues un granet d’encens que
perfuma l’ambient de la cova.
Si no pots ser estrella que llueix a dalt del cel i guia en la fredor de la nit, sigues un
llumí entre els teus.
Si no pots ser hostal de cinc estrelles, sigues humil portal que acull tothom que et
necessiti.
Si no ets gairebé res i et sents pobre, potser estàs per dret propi i en primera fila al
portal de Betlem.
I encara tens més coses per ser: pots ser molsa que suavitza el camí dels qui
s’encaminen cap a Betlem.
Encara pots ser riu de plata, que alegra la vida d’il·lusió i la fa real per als pocs
exigents.
Encara pots ser muntanya de suro, que vesteix de realisme el paisatge de la vida.
Encara pots ser llumeneta que s’encén i s’apaga, com els dies bonics o els dies
foscos del calendari.
Encara pots ser cel de paper blau, com un tast d’aquell cel que tots enyorem.

Els dies 23 i 24 de novembre es va donar un curs d’animadors a Palma, Mallorca.
Hi van assistir prop d’una trentena de persones, totes elles membres de Vida
Creixent de les Illes.
El grup era molt interessant: gent preparada, gent receptiva, gent activa i amb
ganes d’obrir-se a coses noves que poguessin trobar en les nostres xerrades.
Gent, també, que aportava idees. Una cosa, crec, insòlita: l’edat dels participants.
La mitjana era francament bona. No és habitual trobar-ho en altres grups que
hem anat.
Els dos dies van passar volant. Hi va haver una comunicació estreta entre el grup i
les tres persones de la Comissió d’Estudis de Barcelona que feien les xerrades.
La percepció per part dels conferenciants va ser positiva, es va tenir la sensació que
s’havia aprofitat el temps i el que sí va quedar clar és que la trobada va ser
enriquidora per ambdues parts.
Com és normal en aquests cursets, es va celebrar l’Eucaristia cada dia.
Un moment més de trobada, en un altre pla, més espiritual, més de comunicació
amb Déu.
Hem de donar gràcies per les atencions que els membres que van impartir les
xerrades van rebre de la Comissió de Palma. Es van sentir acollits i estimats, i això
no té preu.
Només ens queda dir, a reveure!

Si no pots ser com Maria, la plena de gràcia, sigues com Josep, el bon jan, fidel i
just.
Ah! I no siguis mai com Herodes, que matava innocents...!
Anònim
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Valors humans de...

Col·laboracions

Castel Gandolfo i el 5 de novembre visità Assís, el primer dels seus 144 viatges
per Itàlia. El 25 de gener de 1979 començà a Mèxic i la República Dominicana el
primer dels seus 104 viatges a l’exterior. L’últim fou el 14 d’agost de 2004 al
Santuari marià de Lorda, a França.

Els poetes i Nadal

Com a Papa, Wojtyla imposà un estil informal en menysprear la cadira gestatòria
feta servir pels seus predecessors per a mostrar-se en públic, es col·locà al mateix
nivell de carrer i de la gent, mostrant les seves simpaties pels nens i adolescents.
Els seus diversos viatges a l’estranger li guanyaren el nom de «l’atleta de Déu»,
especialment a Amèrica Llatina, «el caminant de l’Evangeli» i el «Papa pelegrí».
Poeta, filòsof, políglota i esportista, Joan Pau II, en el seu mandat superà
nombroses marques: no només fou el Pontífex viatger, sinó també qui proclamà
més sants i beats de tots els temps i de tots els orígens.
El 13 de maig de 1981, mentre saludava als fidels a la Plaça de Sant Pere, patí un
atemptat contra la seva vida perpetrat per Mehmet Ali Agca, qui li disparà a
escassa distància des de la gentada. Mesos després, aquest fou perdonat pel Papa
mateix públicament. Des d’aquest atemptat, començà a patir diversos problemes
de salut: a banda de les dificultats que tingué per recuperar-se de les ferides de
bala que patí a l’estómac i a una mà, estigué afectat d’un càncer d’intestí entre
altres òrgans afectats.
Tot i el seu continuat empitjorament físic, al març de 2003 Joan Pau II s’oposà
fermament a la invasió d’Iraq encapçalada pels Estats Units d’Amèrica. La mateixa
determinació havia mostrat a l’inici del seu pontificat, quan intercedí entre
Argentina i Xile quan es trobaven al caire d’un enfrontament armat.
Més viatges va fer el 2000 a Terra Santa visitant molts dels llocs on Jesús havia
nascut, predicat i va ser crucificat. També el Museu de l’Holocaust. Celebrà missa
a l’església del Sant Sepulcre. La vessant humana ha aparegut en pocs pontífexs
tan destacada com en aquest Papa. Se l’ha fotografiat equipat per esquiar, parlant
amb joves i nens, d’excursió per la muntanya.

Nadal al cor
És una teia encesa en l’enyorança
i és un bressol gronxat per la tendresa
i un núvol de carícies i moixaines
i Déu que neix del ventre d’una verge
i que la mare adorm damunt la falda
mentre li fa ralet-ralet a la maneta
amb que Ell ens senya el front i la mirada.
Martí Amagat, prevere i poeta (Mort el 2010)

Pa i estrelles
Pa damunt dels genolls.
Lluny, molt lluny, les estrelles.
Menjo pa mentre miro les estrelles.
Estic tan, però tan embadalit,
que de vegades m’erro: en lloc de pa
menjo una estrella.
Jaume Subirana, poeta

Morí el dia 2 d’abril de 2005, i el dia 1 de maig de 2011 fou beatificat pel Papa
Benet XVI.
Narcís (Extret resumit d’Internet)
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Els núvols de Nadal
Els núvols de Nadal no sé que tenen
que són manyacs: no posen
gens de malícia al cel;
pel blau puríssim dolçament s’estenen,
a la llum de la posta suaus s’encenen
i de nit deixen veure algun estel.
És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar.
Ai, nit, que vas passant silenciosa;
ai, núvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum, que no ets enlloc misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets a tot arreu.
Quan me vulgueu donar més alegria
parleu-me dels Nadals ennuvolats,
i em veureu com infant que somnia,
que riu a lo que veu
amb els ulls aclucats.
Joan Maragall, escriptor i poeta (1860-1911)

Valors humans de...
Joan Pau II (1920-2005)
Neix el 1920 a Wadowice, bonica ciutat polonesa de l’arxidiòcesi
de Cracòvia. Fou el segon dels dos fills del matrimoni integrat per
Karol Wojtyla i Emilia Kaczorowska. La seva mare morí l’any
1929. El seu germà gran, Edmund, que era metge, morí el 1932;
i el seu pare, un sots-oficial de l’exèrcit polonès, morí el 1941,
durant l’ocupació militar de l’Alemanya nazi.
En acabar els seus estudis d’ensenyament mitjà es matriculà a la
Universitat de Jagellònica de Cracòvia i també a una escola de teatre. Quan les forces
d’ocupació alemanyes tancaren la Universitat, el setembre de 1939, el jove Karol
hagué de treballar en una pedrera i després en una fàbrica de productes químics, per
sobreviure i evitar ser deportat a Alemanya. També participà en la resistència contra
Alemanya per ajudar a salvar famílies jueves. Posteriorment, la seva situació es
complicà a Polònia i hagué d’amagar-se als soterranis de l’Arquebisbat de Cracòvia.
Ingressà al seminari, començant la carrera de Teologia. Fou ordenat sacerdot l’1 de
novembre de 1946 a la capella privada de Sapieha. Es trasllada a Roma i allà es
doctora en teologia el 1948 sobre el tema de la fe en Sant Joan de la Creu. Torna
a Polònia on exerceix com a vicari coadjutor de diverses parròquies, i al mateix
temps, és consiliari d’estudiants universitaris.
Després d’aquest període pastoral, comença a impartir classes d’ètica a Lublin i
Cracòvia. La seva immensa tasca apostòlica, la dedicació a tothom, especialment
als joves, i el tracte alegre i atent amb els més necessitats, fan d’ell un prevere
exemplar, enmig dels difícils anys del comunisme estatal polonès.
El 4 de juliol de 1958, el papa Pius XII el nomenà bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi
de Cracòvia, sota l’administrador apostòlic, l’arquebisbe Baziak, El 29 de maig de
1967 fou nomenat Cardenal, la qual cosa el convertí en el segon més jove de
l’Església Catòlica, amb 47 anys d’edat.
L’agost de 1978 morí Joan Pau I, després d’un pontificat de 33 dies, i el 16
d’octubre de 1978, Wojtyla fou triat successor de Sant Pere, amb el nom de Joan
Pau II, convertint-se als 58 anys, en el Papa més jove del segle i el primer no italià
des de l’holandès Adrià VI (1552). Tres dies després de la seva elecció viatjà a
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