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EL MISTERI DE NADAL I LA FAMÍLIA 
Benvolguts feligresos, 
Ens trobem a punt de reviure aquestes festes tan         
boniques i familiars de Nadal.  
El Papa Francesc, a  Amoris Laetitia , n.65, diu:        
“L’encarnació del Verb en una família humana a        
Natzaret, commou amb la seva novetat la       
història del món. Necessitem submergir-nos en      
el misteri del naixement de Jesús, en el sí de          
Maria a l’anunci de l’àngel, quan va germinar la         
Paraula en les seves entranyes; també en el sí de Josep, que donà el nom a                
Jesús i es féu càrrec de Maria; en la festa dels pastors al costat de la menjadora,                 
en l’adoració dels Mags; en la fugida a Egipte, en què Jesús participa en el dolor                
del seu poble exiliat, perseguit i humiliat; en la religiosa espera de Zacaries i en               
l’alegria que acompanya el naixement de Joan Baptista; en la promesa           
acomplida per a Simeó i Anna en el temple; en l’admiració dels doctors de la llei                
escoltant la saviesa de Jesús adolescent. I acabat, penetrar en els trenta llargs             
anys en què Jesús es guanyava el pa treballant amb les seves mans, recitant la               
pregària i la tradició creient del seu poble i educant-se en la fe dels seus pares,                
fins a fer-la fructificar en el misteri del Regne. Aquest és el misteri de Nadal i el                 
secret de Natzaret, ple de perfum de família. És el misteri que tant va fascinar               
Francesc d’Assís, Teresa de l’Infant Jesús i Carles de Foucauld, del qual beuen             
també les famílies cristianes per a renovar la seva esperança i la seva alegria” .  
I el Papa Pau VI recordava en el seu inoblidable Discurs a Natzaret (5 gener               
1964):  “Lliçó de vida domèstica. Que Natzaret ensenyi què és la família, la seva              
comunió d’amor, la seva senzilla i austera bellesa, el seu caràcter sagrat i             
inviolable; que ensenyi l’aspecte fonamental i insuperable de la seva sociologia” .  
Destijo que tingueu uns Sants dies de Nadal, plens de l’amor de Déu, juntament              
amb les vostres famílies. I que en el Nou Any 2018 Aquell que va néixer a Betlem                 
ens porti pau, concordia i vida virtuosa per al nostre país i per a tot el món. 

Mn. Josep M. Manresa, rector 



 

 
 

Les Antífones de la “O” 
  

Des del dia 17 fins al 23 de desembre la litúrgia           
de l’Església ens prepara especialment per al       
Nadal amb les “Fèries privilegiades” del temps       
d’Advent. Entre totes les pregàries, etc., hi       
destaquen les Antífones del “Magníficat”, dites      
també de la “O”, perquè en l’original llatí        
comencen totes amb l’exclamació admirativa. 
Composades al segle VII-VIII, aquestes antífones      
són breus pregàries dirigides a Crist que recullen        
magníficament tot l’esperit de l’Advent i del       
Nadal: l’admiració de l’Església davant el misteri       
del Déu-fet-home, els títols messiànics que      
s’acompleixen en Jesús i el desig i la pregària         
per la Salvació que Ell ens porta.  
A més, si hom llegeix en sentit invers les inicials          
llatines de la primera paraula després de la “O”, trobarà que formen l’acròstic “ero              
cras”, que significa “seré demà, vindré demà”, i que representa la resposta del             
Messies als desitjos i pregàries dels fidels. Són molt aptes per a enriquir la nostra               
oració en aquests dies previs al Nadal del Senyor. 
 

O Saviesa , que brollàreu dels llavis de l’Altíssim i que abasteu totes les coses i les disposeu                                 
vigorosament amb bondat: veniu a ensenyar-nos el camí de la prudència. 

O Adonai (Senyor) , cap de la casa d’Israel, que us apareguéreu a Moisès en la bardissa                               
�amejant i li donàreu la llei al Sinaí: veniu a redimir-nos amb el poder del vostre braç. 

O Rebrot de Jesé , que us alceu com a bandera dels pobles, davant vostre els reis                               
emmudiran i les nacions pregaran: veniu a alliberar-nos, no trigueu més. 

O Clau de David i Ceptre de la Casa d’Israel : si obriu, ningú no tancarà; si tanqueu,                                 
ningú no pot obrir; veniu, traieu de la presó els encadenats que viuen a la fosca i a les                                     
ombres de la mort. 

O Orient , esplendor de la llum eterna i sol de justícia: veniu a il·luminar els qui viuen a la                                     
fosca i a l’ombra de la mort. 

O Rei i desitjat de les nacions , pedra angular que de dos pobles n’heu fet un: veniu a                                   
salvar l’home que vàreu fer de fang. 

O Emmanuel (Déu-amb-nosaltres), rei i legislador nostre, esperança i salvació de les                       
nacions: veniu a salvar-nos, Senyor, Déu nostre. 

  



 

Avisos: 
 

● Proper diumenge 24, col·lecta extraordinària de CARITAS: 
Com cada any, el diumenge abans de Nadal        
dediquem la col.lecta de totes les Misses de la         
parròquia a CARITAS DIOCESANA, per ajudar als       
més necessitats. El Nadal és el Naixement del Fill de          
Déu entre els més pobres i senzills; per tant, fem-nos          
dignes de ser deixebles d’aquest Mestre, sent       
generosos amb els més necessitats.  
 

● Campanya d’aliments de Nadal: 
Juntament amb la col·lecta de Caritas, aquests dies també recollim          
aliments de Nadal (turrons, neules, etc.), per tal de fer-los arribar a            
algunes famílies més necessitades i puguin celebrar també el Nadal.  
 

● Horari de les Celebracions de Nadal: 
En el full adjunt trobareu els horaris de totes les celebracions de Nadal,             
des del 24 de desembre fins al 8 de gener, ambdós inclosos. També el              
podeu trobar a la  www.santcebriavalldoreix.org , o al facebook de la           
Parròquia Sant Cebrià de Valldoreix.  
 

● Concerts de Nadal a la parròquia: 
El temps de Nadal també ens porta la bona música.  
El dijous 22, a la tarda, a l’església de l’Assumpció actuaran els            
estudiants de l’Escola de Música de Valldoreix.  
A Sant Cebrià, el proper dissabte 23 a les 20:15h. la Coral “L’harmonia             
de Valldoreix”, grans i joves, faran el Concert de Nadal.  
El diumenge 7 de gener, a les 17h., a Sant Cebrià, la Coral “Esclat de               
Germanor” interpretarà algunes Nadales.  
A tots ells donar-los les gràcies, perquè la música nadalenca també ens            
apropa al Nen Jesús. 
 

● Resultat de les darreres col·lectes extraordinàries: 
En els mesos d’octubre i novembre hem tingut dues noves col·lectes           
extraordinàries:  

http://www.santcebriavalldoreix.org/


 

- La primera, diumenge 22 d’octubre, la del DOMUND, per ajudar a           
les missions, que vam recaptar i enviar fins a 2.325€.  

- La segona, diumenge 12 de novembre a la col·lecta de Germanor           
es van recaptar 1.150€, que han estat enviats al Bisbat, per           
ajudar al sosteniment de l’església diocesana.  

Moltes gràcies per la vostra generositat. 
 

● Cavalcada del Reis Mags, el 5 de gener: 
Atenció, nens i nenes!!! Com cada any, també aquest passaran Ses           
Majestats els Reis Mags pel nostre poble de Valldoreix!!! Ens han avisat            
que vindran!!! El dia 5 a la tarda, pels volts de les 18 sortirà la               
Cavalcada del Casal de Cultura i, cap a les 19h., arribaran a l’església             
de l’Assumpció per adorar el Nen Jesús!!! Com sempre, els prepararem           
un  Pessebre Vivent perquè així recordem tots millor aquell bonic dia fa            
2000 anys.  
Els nens i nenes que vulguin participar en el Pessebre Vivent, ho podeu             
fer apuntant-vos a la web de la parròquia  www.santcebriavalldoreix.org ,         
Inscripcions Online: Pessebre vivent 05/01/2018. 
 

● Recessos d’Emaús organtizats per la nostra parròquia: 
Enguany la parròquia torna a organitzar el       
recés d’Emmaús, ja les ciquenes tandes.      
Tindran lloc a la Casa de la Sagrada        
Família de Rubí, els caps de setmana:  

- per dones, del 2 al 4 de març, 
- per homes, del 16 al 18 de març.  

És una experiència de trobament amb      
Crist que renova la vida cristiana, a partir        
del testimoni. Qui estigui interessat, que      
parli amb el mossèn, o bé escrigui als        
següents emails:  
emaushomessantcebria@gmail.com  , 
emausdonessantcebria@gmail.com  .  

Parròquia Sant Cebrià de Valldoreix 
C/ Església 7. 08197 Valldoreix 

www.santcebriavalldoreix.org  ;  pvalldoreix@gmail.com  
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