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BON NADAL

Centinella, què hi ha de la nit?
Què hi ha de la crisi?
-Des d'on ho preguntes?
Preguntes des de la fam
o des del consumisme?
El crit dels pobres
sacudeix les teves preguntes?
Pastors marginals
canten la Bona Nova,
amb flautes i silencis,
contra els grans mitjans,
els mitjans dels grans.

Ens ha nascut un Nen,
un Déu se'ns ha donat.
Cal néixer de nou,
nus com l'infant,
descalços de cobdicia,
de por i de poder,
sobre la terra vermella.
Cal néixer de nou,
oberts al Misteri,
ungits d'Esperança.
BISBE PERE CASALDÀLIGA

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES

.

Defunció:
SOLSONA: El 16 de desembre morí a Cardona, als 77 anys Mn. Josep M.
Casafont i Fornell, prevere i organista de Cardona, i canonge, amb càrrec
d'organista, de la catedral de Solsona. va néixer a Solsona el dia 23 de
febrer de 1935 i va ser ordenat prevere el dia 1 de setembre de 1957. Des
del començament del seu ministeri va servir pastoralment la parròquia de Sant
Miquel i Sant Vicenç de Cardona. L'any 2004 va ser nomenat canonge de la
catedral de Solsona.
MANRESANA: El 15 de desembre morí a Cervera, als 63 anys, Fidel Soto
i Escudero, casat amb Ramona Vacas i Colom.
El nostre condol
Horaris:
Aquest diumenge, 23 de desembre (correccions).
GUÀRDIA LADA: No hi ha Missa
Dilluns, 24 de desembre (Missa del Gall).
CASTELLNOU D'OLUGES: 10 nit.
MONTOLIU: 10 nit.
PALLEROLS: 8 nit.
ROCAMORA: 6 tarda.
SANT ANTOLÍ: 2/4 de 9 nit.
SANT GUIM DE FREIXENET: 2/4 d'onze nit.
Dimarts, 25 de desembre (Nadal).
CIVIT: 2/4 de 12 migdia.
CURULLADA: 11 matí.
GRANYENA: 12 migdia.
HOSTALETS: 1 migdia.
MONTPALAU: 1 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 10 matí.
TALAVERA: 2/4 d'onze matí.
LA TALLADA: 2/4 d'onze.
Dimecres, 26 de desembre (Sant Esteve).
SANT ANTOLÍ: 2/4 de 10 matí.
SANT GUIM FREIXENET: 2/4 de 12 migdia (Concert C. Espiga)
Dissabte, 29 de desembre.
HOSTALETS: 8 vespre.
Diumenge 30 de desembre.
GRANYENA: 12 migdia. (Concert Corals Fent Camí).
.

PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
ST. GUIM FREIXENET: 12 migdia
SANTA FE: 1 migdia.
TALAVERA: 2/4 d'onze matí.
..

Sant Guim de la Plana. El pessebre dels Oficis.
Enguany celebren el 30è aniversari del Pessebre Vivent, és un pessebre
ple d'emocions i de records.. El recorregut serà per tot el poble, carrers i
places.
Dades de representació: desembre:
22, 23, 25, 26, 29 i 30.
gener:
12, 13 de gener.
Totes les representacions es faran a 2/4 de 7 tarda.
Reserva d'entrades: 973 550 978
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
CORALS FENT CAMÍ
.

Per felicitar-nos el Nadal ja fa dies que les Corals Fent Camí assagen,
tan individualment com totes juntes, un repertori de Nadales. .
Els primers beneficiats són tots i cada un dels seus cantaires vivint
anticipadament l'esperit i la música del Naixement del Bon Jesús.
Els segons beneficiats serem tots els qui gaudirem
d'aquestes melodies entranyables que, a més del
pessebre, l'arbre de nadal, els elements
ornamentals, amb els àpats de família..., fan que
aquests dies siguin únics entre totes les festes de
l'any.
Fins i tot creiem que al conjunt dels nostres pobles
pels quals l'art, la poesia i la música ennobleixen
l'esperit, els fan més feliços i més bons, també
d'una manera més invisible però no menys eficaç,
en reben també els seus fruits.
Des d'aquí, des del Full -i creiem que des de tots
vosaltres- encoratgem a tots els membres de les
corals a què continuïn cantant i superant-se cada vegada més com és
patent que ja ho fan.
Llarga vida a les corals!

.

TESTIMONI D'UN PREVERE VALENCIÀ DEL CONCILI VATICÀ II

"Sóc un prevere del concili Vaticà II. Mai no donaré prou gràcies a Déu per haver
viscut aquella primavera, aquell aire fresc que Joan XXIII va fer entrar en
l’Església. En els àmbits de la meua responsabilitat sacerdotal he tractat de fer
realitat aquella intuïció genial del Concili gràficament expressada quan els pares
conciliars , en la constitució dogmàtica de l’església (L.G.), van anteposar el
capítol “el Poble de Déu” al de “la constitució jeràrquica de l’Església” en contra
del que estava en el projecte inicial. Quan, per por a refredar-se començaren a
tancar-se les finestres, uns quants rectors i seglars iniciàrem el Fòrum
“Cristianisme i món d’avui” per mantenir viu i operant l’esperit conciliar. I ahí i
en això estem després de vint-i-dos anys. Tanmateix, quan al Concili no se li ha
tret tot el suc en la litúrgia, les estructures eclesiàstiques, la comunió eclesial, etc.
em dol que, des de les altures, es pretenga passar pàgina o se li pose sordina
fomentant un restauracionisme, al meu parer, suïcida..
En reaccionar contra aquesta involució, denunciant-la en l’exercici de la professió
periodística, (escollida lliurement per a guanyar-me el manteniment eclesial a
l’estil de sant Pau), reconec que, de vegades, m’he mostrat molt crític, tant en els
articles de la premsa diària com en l’orientació de les revistes Saó, Iglesia Viva i
Frontera. No mai, però, he actuat des del ressentiment o la desafectació eclesial,
sinó des de l’estima. Senzillament, perquè l’estime, m’entristeix que l’Església no
siga més fidel a l’Evangeli i a l’anunci del Regne de Déu i es dedique a anunciarse ella mateixa. No obstant això, puc dir que en la meua vida sacerdotal he tingut
més alegries que penes, més esperances que angoixes i si tornara a nàixer seria
sacerdot.
Si haguera d’explicitar el fonament sòlid de la meua fidelitat a la vocació
sacerdotal n’indicaria uns quants components. En primer lloc, el joiós encontre
personal amb Jesús de Natzaret i amb el Déu que ell ens ha revelat, la passió pel
Regne de Déu del qual l’Església és sols signe i instrument, la celebració de
l’Eucaristia amb la millor participació possible de tota la comunitat. També m’ha
ajudat a mantenir-me activament esperançat en l’Església: l’estudi permanent de
la teologia postconciliar, el tracte assidu amb alguns dels seus representants i el
coneixement d’experiències pastorals frontereres per tal d’anar descobrint
llenguatges nous d’expressar la fe de sempre i maneres de “dir adéu”, amb
llibertat d’esperit, a formulacions i pràctiques pietoses que ja no són “bona
notícia” per a les noves generacions. Igualment, la vivència d’una espiritualitat
sacerdotal que brolla i s’alimenta de l’exercici del mateix ministeri, sense
necessitat de recórrer a d’altres fonts, i la unió fraternal amb altres preveres
planificada, constant i compromesa (grup dels rectors del dissabte)."
.
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