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Rebre Jesucrist i ser fills de Déu
El mes de desembre, immersos ja en el temps d’Advent, ens fa pensar 
inevitablement en el Naixement de Jesucrist i en les festes de Nadal que amb 
tant de goig celebrarem. Ens diu sant Joan al pròleg del seu Evangeli: «Ha 
vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, 
als qui creuen en el seu nom, els ha concedit de ser fills de Déu» (Jn 1,11-
12). Lluc ho expressa d’aquesta altra manera: «No hi havia lloc per a ells a 
la sala de l’hostal» (Lc 2,7). Quan va venir al món, ¿qui va rebre Jesucrist i 
qui no el va rebre?

No el van rebre els savis i les autoritats religioses d’Israel, aquells que havien 
d’animar la fe del poble i no van complir amb la seva missió; coneixien molt 
bé les Escriptures i sabien fins al mínim detall on havia de néixer el Messies, 
fins i tot citen l’oracle del profeta Miquees (cf. Mt 2,4-6), però es van quedar 
còmodament a casa i no el van anar a veure. Eren membres del poble escollit 
que anhelava des de feia segles la vinguda del Salvador i, quan aquest arriba 
finalment, no li donen cap importància. Aquests representen tantes persones 
que saben la història, que celebren el Nadal més per costum i tradició que 
per convenciment, fan festa perquè toca i després ja ho tornarem a celebrar 
l’any vinent, sense que això representi cap emoció ni cap canvi a la seva vida. 
No el va rebre Herodes, l’únic interès del qual era saber on era el Nen Jesús 
per anar-lo a eliminar (cf. Mt 2,7-8); el rei inic representa tantes ideologies 
que han volgut ofegar el missatge de l’Evangeli i tants personatges que han 
volgut eliminar Jesucrist del panorama de la història, però que no han pogut 
desarrelar del cor humà l’anhel d’infinit.

En canvi, el van rebre els pastors, que en aquells temps eren considerats 
gent marginal i desheretada de la societat (cf. Lc 2,8-20); ells representen 
els pobres del Senyor, els pecadors i els pobres als qual el Crist ha vingut 
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a salvar, els marginats que no compten per a res. El van rebre els ancians 
Simeó i Anna (cf. Lc 2,22-38), que en l’àmbit del temple donaven culte a 
Déu, profetitzaven i parlaven de l’infant Jesús a la gent; ells representen la 
resta d’Israel que vivia en l’expectativa del compliment de les promeses del 
Senyor. El van rebre també els Mags (cf. Mt 2,1-12), els quals, a diferència 
dels mestres i les autoritats d’Israel, es van posar en camí des dels seus 
països llunyans per anar a veure el Rei promès que havia de néixer; ells 
representen les nacions del món i també aquells que cultiven la saviesa i la 
ciència, mostrant-nos que la fe i la ciència no són pas incompatibles, sinó que 
es reclamen l’una a l’altra; els Mags ens ensenyen que la fe sense la ciència 
és cega i que la ciència sense la fe és coixa. Com ells, també nosaltres tenim 
molt per oferir al Salvador: l’or del nostre amor a Déu i al proïsme, l’encens 
de la nostra pregària i la mirra de l’abnegació i el sacrifici. Rebent Jesucrist 
amb senzillesa i agraïment ens serà donat poder ser fills de Déu. 

Mn. Joaquim Meseguer García, pvre., consiliari diocesà de Terrassa de Vida 
creixent 
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Espai de reflexió i pregària

La temàtica moderna, els principis materialistes com a base fonamental de la 
nostra vida, són com una cotilla que tenallen els nostres esperits fortament.

Els fruits: les neurosis, les manies, les dèries, les cabòries que ens distreuen i ens 
obsessionen i ens ensordeixen, privant-nos de veure i sentir el món real. 

Home i dona; jove i ancià, escolteu el profeta: traieu-vos el vestit de dol, i vestiu-
vos amb el mantell de la bondat i de l’autenticitat. Escolteu la veu que crida en el 
desert, no enmig del brogit i les disbauxes. 

Per tant, cal aprendre a “fer desert”. No em refereixo pas al desert geogràfic, sinó al 
desert com el lloc del silenci, de la pau, de la serenor. Al desert, s’aprèn a escoltar la 
veu de la saviesa; al desert, se sent la veu de l’esperit. El desert és un lloc de pas. 

El poble d’Israel, en passar pel desert, va aprendre la seva identitat de país, i Déu 
li prometé entrar a una terra en la qual rajarien llet i mel, símbols de benaurança 
i bona sort.
A Betlem, hi arribarem a través del desert.

I, en la festa de María puríssima, immaculada -criatura amb forta tensió vers el 
Creador- , hi trobem, a l’horitzó del desert, l’aurora lluminosa que ens mena a 
l’encontre del seu fill que està a punt d’arribar: és al seu ventre de mare! ¿Qui és 
capaç de rebutjar un fill, i un fill que és -segons la fe cristiana- Déu, que tant ha 
estimat la nostra humanitat que ha volgut tastar els bolets del Bergadà?

Senyora de l’esperança, revifa les nostres vides cansades pels camins del desert.

Mn. Pere Arribas- diaca

Aturar-se Cicle C. Traieu-nos la cotilla.

Salm 18. T’estimo, Senyor, força meva

Recordar els favor de Déu:
Quan algú t’ha fet un gran favor, més enllà del benefici rebut, hi veus una prova de 
l’amor que et té. Això és el que feia exultar David quan recordava tot el que Déu 
havia fet en la seva vida, i el Crist ressuscitat quan el Pare l’ha salvat de la mort. 
Repassa també tu la teva vida i segueix-hi el fil dels favors divins.
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2 T’estimo, Senyor, força meva! 
3 Senyor, ets roca i muralla que em 
deslliura; 
Déu meu, penyal on m’emparo, 
escut i baluard, força que em salva! 
4 Clamo al Senyor, que és digne de 
ser lloat: 
ell em salva dels enemics. 
5 Els llaços de la mort m’envoltaven, 
sentia l’esglai dels torrents de Belial; 
6 m’estrenyia la mort amb els seus 
llaços, 
davant mateix tenia els seus paranys. 
7 En veure’m en perill, clamo al 
Senyor, 
crido socors al meu Déu; 
des del seu palau, ell escolta el meu 
clam, 
el meu crit li arriba al cor. 
8 Llavors la terra s’estremí i tremolà, 
cruixiren els fonaments de les 
muntanyes, 
trontollaren quan ell es va indignar. 
9 El seu respir treia glops de fum, 
li sortia de la boca un foc devorador, 
tot ell llançava brases. 
10 Decantà la volta del cel i baixà, 
tenia sota els peus una negra 
nuvolada; 
11 endut sobre les ales dels vents, 
volava amb un querubí per carrossa. 
12 L’envoltava un pavelló de fosca, 
aigua tenebrosa i espessa nuvolada; 
13 els núvols, davant el seu esclat, 
es tornaven brases roents i calamarsa. 
14 El Senyor, dalt al cel, féu esclatar la 
tronada, 
l’Altíssim féu retrunyir la seva veu, 

envià calamarsa i brases roents; 
15 disparava pertot les seves fletxes, 
fulminava a grapats els seus llamps. 
16 Llavors va aparèixer el fons del mar, 
els fonaments de la terra quedaren 
descoberts, 
en sentir el crit del reny del Senyor 
i el bufec terrible del seu respir. 
17 Des de dalt allargà la mà i m’agafà, 
i em tragué fora de l’aiguat; 
18 m’alliberà d’enemics poderosos, 
d’adversaris més forts que no pas jo. 
19 Un mal dia van sortir-me al pas, 
però el Senyor vingué a sostenir-me; 
20 em féu sortir a camp obert, 
m’alliberà perquè m’estimava. 
21 El Senyor recompensa la meva 
innocència, 
em premia perquè tinc pures les mans; 
22 jo segueixo els seus camins, 
no sóc culpable d’allunyar-me del meu 
Déu. 
23 Sempre tinc presents els seus 
preceptes, 
mai no em desvio dels seus decrets; 
24 em porto amb ell honradament 
i em guardo de tota culpa. 
25 Així el Senyor recompensa la meva 
innocència, 
em premia perquè, als seus ulls, tinc 
pures les mans.
26 Tu ets bo amb l’home bo, 
ets honrat amb l’home honrat; 
27 ets sincer amb el sincer, 
però, amb l’astut, ets sagaç. 
28 Tu salves el poble humiliat 
i fas abaixar els ulls als superbs. 
[...]
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Ho sap tothom, i és profecia. 
La meva mare ho va dir un dia 
Quan m’acotxava amb blats lleugers; 
Enllà del somni ho repetia 
L’aigua dels astres mitjancers 
I els vidres balbs d’una establia 
Tot d’arrels, al fosc d’un prat: 
A cal fuster hi ha novetat. 

Els nois que ronden per les cales 
Hi cullen plomes per les ales 
I algues de sol, i amb veu d’albat, 
Criden per l’ull de les escales 
Que a cal fuster hi ha novetat. 
Els qui ballaven per les sales 
Surten i guaiten, des del moll, 
Un estel nou que passa el coll. 

El coraller ho sap pel pirata 
Que amaga els tints en bucs d’escata 
Quan crema l’arbre dels escrits; 
Al capità d’una fragata 
Li ho diu la rosa de les nits. 
L’or i l’escuma d’una mata 
Clamen, somnàmbuls, pel serrat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
El plor dels rics salpa pels aires, 
I les rialles dels captaires 
Solquen els glaços del teulat. 
Un pastor ho conta als vinyataires: 
A cal fuster hi ha novetat. 
El roc dels cims escampa flaires, 
I al Port mateix, amb roig roent, 
Pinten, pallards, l’Ajuntament. 
 

El jutge crema paperassa  
Dels anys revolts, a un cap de plaça, 
I el mestre d’aixa riu tot sol. 
El fum dels recs ja no escridassa 
I els pescadors faran un bol. 
Tot és silenci al ras de raça 
Quan els ho diu l’autoritat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
Els de la Vall i els de Colera 
Salten contents, a llur manera, 
I els de la Selva s’han mudat; 
Amb flors de fenc calquen a l’era: 
A cal fuster hi ha novetat. 
De Pau i Palau-saverdera 
Porten les mels de llur cinglera 
I omplen els dolls de vi moscat. 
 
Els de Banyuls i els de Portvendres 
Entren amb llanes de mars tendres 
I un raig de mots de bon copsar 
Pels qui, entre vents, saben comprendre’s. 
Els traginers de Perpinyà, 
Amb sang barrada en drap de cendres, 
Clamen dels dalts del pic nevat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
Res no s’acaba i tot comença. 
Vénen mecànics de remença 
Amb olis nous de llibertat; 
Una Veu canta en recompensa: 
Que a cal fuster hi ha novetat. 
Des d’Alacant a la Provença 
Qui mor no mor, si el son és clar 
Quan neix la Llum en el quintar. 
 

Ho sap tothom, i és profecia
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Ens diuen els evangelis de 
Mateu, Marc i Lluc  que Jesús 
va enviar als Dotze Apòstols 
a anunciar el Regne de Déu i 
a curar els malalts. I l’evangeli 
de Lluc també ens diu que en 
designà 72 i els va enviar de dos 
en dos perquè anessin davant 
seu a cada poble.
L’evangeli de Mateu, en el 
moment de l’Ascensió els diu 
als Apòstols: “Aneu a tots els 
pobles i feu-los deixebles meus, 
batejant-los en el nom del Pare 
i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat”. 
Hem rebut de Jesús la missió de donar testimoni de l’amor de Déu a tothom.
Aquest procés sinodal vol ajudar a que l’Església pugui testimoniar millor l’Evangeli 
i donar més fruit en la seva missió evangelitzadora en el món, especialment entre 
aquells que viuen en les perifèries espirituals, socials, econòmiques, polítiques, 
geogràfiques i existencials del nostre món.
Tots estem cridats a participar en aquesta missió evangelitzadora, cadascú 
segons la vocació rebuda, hi ha diversitat de ministeris però el Baptisme ens uneix 
a tots i ens en fa corresponsables.

Dolors Coscojuela

La gent s’agleva en la nit dura, 
Tots anuncien la ventura, 
Les Illes porten el saïm, 
I els de l’Urgell, farina pura: 
Qui res no té, clarors del cim. 
La fe que bull no té captura 
I no es fa el Pa sense el Llevat: 
A cal fuster hi ha novetat. 

Onze Nadals i un Cap d’Any 
(Barcelona: L’Amic de les Arts, 1960 
/ Barcelona: Quaderns Crema, 1984 / 
Barcelona: El Observador, 1991)

J.V. Foix

Missió
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Sant del mes de desembre

Santa Llúcia de Siracusa, verge i màrtir (283-304)
Celebració 13 de desembre

Santa Llúcia, una màrtir cristiana 
nascuda l’any 283 a Siracusa 
(actualment una ciutat italiana que 
pertanyia a la província romana de 
Sicília) i que va morir molt jove, 
amb tot just vint-i-un anys, l’any 
304. El martiri que va patir durant la 
persecució de Dioclecià té a veure 
amb la seva consagració com a 
patrona dels cecs (és comú la dita 
‘Que Santa Llúcia et conservi la 
vista’) Educada en la fe cristiana, 
Llúcia va consagrar la vida a Déu i 
va fer un vot de virginitat.

Expliquen que quan Llúcia va ser 
arrestada sota l’acusació de ser 
una cristiana, Pascasi li va ordenar 
que fes sacrificis als déus. Llavors 
Llúcia va dir: «Sacrifici pur davant 
de Déu és visitar les vídues, els orfes i els pelegrins que paguen a l’angoixa i 
a la necessitat, i a Déu a Jesucrist lliurant tots els meus béns. » Irritat Pascasi, 
va ordenar als seus soldats que la portessin a un prostíbul perquè la violessin 
i després es va dirigir a Llúcia dient-li: «Et portaré a un lloc de perdició així 
s’allunyarà l’Esperit Sant».

Els soldats la van prendre per emportar-se-la, la van lligar amb cordes a les mans i 
als peus, però per més que s’esforçaven no la podien moure: la noia estava rígida 
com una roca. Martiritzada. Abans de morir va profetitzar la seva canonització i 
el seu patronatge com a protectora de Siracusa. El 13 de desembre se celebra el 
dia de modistes i sastres. A Santa Llúcia li van treure els ulls i per aquest motiu és 
considerada la patrona de la vista.

Jordi Cortina
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Benvinguts a Vida Creixent

Nadal ens estimula i ajuda a seguir amb 
alegria, el cami de l’amor gratuit, de la 
tendresa i la solidaritat.

Amb quin Nadal tant especial ens 
trobem aquest any!!! El Covid19 ens té 
atrapats, però no deixarem de felicitar-
nos com cal. El Nadal el portem dins 
el cor.

“Cal que neixein flors a cada instant”, 
com diu la cançó.

Ha nascut un nou grup de Vida Creixent 
a la Parròquia de la Trinitat de Sabadell.Es
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Teatre

Para orientar el ocio cultural y festivo 
en estos próximos meses, os ofrezco(a 
modo de píldoras) varias propuestas de 
teatro infantil, juvenil y/o familiar.

Jove Teatre Regina.
C/ Séneca, 22. tef. 93 218 15 12.
La millor carta als Reis. 
Desde el sábado 11 de diciembre 
al miércoles 5 de enero; sábados, 
domingos y días de vacaciones, a las 
17 horas. Teatro musical, a partir de 5 
años. Duración 70 m.
Es un grupo al que conozco desde 
hace unos 40 años, y al que valoro 
mucho. Otros años, por estas fechas, 
programaban Els pastorets, pero este 
año estrenan esta historia que me 
parece muy atractiva y tierna.

Teatre Romea
C/ Hospital, 51. Tf. 93 301 55 04
Bruna, el musical.
Todos los domingos de diciembre (12, 
19, 26), a las 12 horas. A partir de los 
5 años. Duración 60 m. Un homenaje a 
las abuelas y los abuelos. 
Les aventures del lleó vergonyós.
Del 16 al 30 de enero. Títeres para los 
más pequeños. 

Teatre Condal
Av. Paral·lel, 91. Tf. 93 442 31 32
El monstre de colors.
Domingos de diciembre a las 11 horas. 
Para los más pequeños. Duración 60 m. 

A partir de un cuento que se ha hecho 
popular en muchas escuelas.
El màgic d’Oz.
Musical para toda la familia. Del 4 
de diciembre al 9 de enero. Horarios 
habituales del teatro.
Hay en la ciudad más teatros que 
programan teatro infantil y/o familiar. 
Algunos los conocereis en vuestros 
barrios.

Por ejemplo, podeis localizar en internet:

La Puntual. En la plaza Allada Vermella, 
especializado en títeres para todas las 
edades, y durante todo el año. Es uno 
de mis preferidos, pero hace mucho 
que no voy.

S.A.T. (Sant Andreu Teatre) Teatro, 
danza, música, cuentacuentos... todo 
el año.
Ya se que el teatro es “carillo”, pero 
conozco familias que se intercambian 
entradas como regalo de fiestas. Es 
una idea. 

A veces no sabemos qué regalar. Invitar 
a un hijo/, nieto/a, sobrino/a, amigo/a, 
vecino/a...a que nos acompañen no 
está mal. A mi me ha ido bien. Siempre.

Feliz, alegre, compartida y culta 
Navidad.

Maria Jesús Ramos

Cultura



11

Agenda 2022

La Secretaria de Vida Creixent romandrà oberta els dilluns i els dimecres en 
horari de 5 a 7 de la tarda, al carrer València 218, 1r,2a, esq.- Barcelona – 08011.

TEMARI DEL CURS 2021-2022, 
“L’harmonia de la teva vida”  

de Conxa Adell i Cardellach, monja 
benedictina monestir de  

Sant Pere de les Puel·les de 
Barcelona.

Gener 

Dijous 20: Reunió d’animadors A 
les 17:00 h  al carrer València 244, 
1 (Auditori J. Maragall) TEMA IV FA, 
SÓC EL QUE FAIG.

Febrer 

Dimecres 2: 
Celebració de la Candelera
Simeó i Anna patrons de Vida 
Creixent.
Basílica Sant Josep Oriol, a les 12 
del matí, eucaristia presidida per 
Mons. Sergi Gordó
Obert a tothom, us hi esperem.

Dijous 10: Reunió d’animadors A 
les 17:00 h  al carrer València 244, 1 
(Auditori J. Maragall) TEMA V SOL, 
LA SOLEDAT i LA LLUM.

Març

Dijous 3: Reunió d’animadors A les 
17:00 h  al carrer València 244, 1 
(Auditori J. Maragall) TEMA VI  LA, LA 
NOTA FONAMENTAL.

Com a complement de lectura, 
recomenem els llibres del diaca 
permanent Pere Arribas i Bartolomé: 
Evangelis de Sant Mateu, any litúrgic 
A, de Sant Marc, any litúrgic B, de 
Sant Lluc, any litúrgic C i “Què em diu 
l’Evangeli”. El seu preu és de 10 euros 
cadascún i els trobareu a Secretaria i a 
les Llibreries Claret.
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