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NADAL 2019
Nadal condemnat, clam de llibertat!

Déu en estat de gravidesa
dóna llum a l’univers espaiós.
En un cau harmoniós,
conviuen amb gran noblesa
totes les galàxies ballant
la dansa lliure del Nin Sant.

Nadal condemnat, clam de llibertat!

En la casa del planeta blau,
el Creador, embogit d’amor,
de terra modura la formosor
del cos humà a qui bé li escau
el do diví d’ésser esperit racional,
do d’amor per estimar i vèncer el mal.

Nadal condemnat, clam de llibertat!

Allà a Betlem, a l’establia,
damunt un jaç d’herbei i palla,
dolçament plora, dolçament calla,
Déu Nin que pobret i humil naixía.
Nin innocent pel rei condemnat,
rei burlat pel clam de llibertat!

Nadal condemnat, clam de llibertat!

Nins innocents, presos i exiliats,
al pessebre de les cel·les,
o al pessebre de Brussel·les
dormen en pau i reconciliats.
Nins innocents per llei condemnats,
viuen absolts pel clam de llibertats!

Nadal condemnat, clam de llibertat!

Allà als paisos del sud naixem;
hi ha recursos per poder viure;
però hem de deisar el somriure
i jugar-nos la vida mentre migrem.
Els opulents del nord ens han robat.
Ah! allà i ençà hi ha clam de llibertat.

Nadal condemnat, clam de llibertat!

Per les abelles treballadores
que no xuclen prou nèctar de les flors,
per les flors mortes pels vents violadors.
Per totes les arts negociadores
emboirades de sutzures d’or,
s’alcen els descarnats nets de cor!

Nadal condemnat, clam de llibertat!

Lliures s’alcen als pessebres del món
contra l’oceà d’estultícia
que empara la parcial justícia
Ells mostren que les coses possibles són
si amb senzillesa, amor i humilitat fem
néixer i créixer la Veritat.

 Nadal condemnat, clam de llibertat!

Déu en estat de gravidesa
dóna llum a l’univers espaiós.
En un cau harmoniós,
conviuen amb gran noblesa
totes les galàxies ballant
la dansa lliure del Nin Sant.

Nadal condemnat, clam de llibertat!
BON NADAL!!

Adolf Pujol i Camprubí. Prevere



Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:

Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables:  19,30  h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables:  19,30  h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

www.santjeroni.es

43 MOSTRA ART
MONTBAU

AGENDA
Avui, dia 5, diumenge, a la tarda es

vigilia de l’Epifania del Senyor, però no
hi haura misa al Vespre.

El dia 6, dilluns, Dia de Reis, misses
a les 11 hores i a les 12:30 hores.

El Grup de Càritas Parroquial te
reunió el proper dilluns, dia 13 de gener,
dilluns, a les 17 hores.

Catequesi d’Adults arxiprestal el
proper dimecres, dia 15 de gener, de 19:30
hores a 20:45 hores a la Parròquia de St.
Cebrià.

CÀRITAS  PARROQUIAL
CAMPAÑA  NAVIDAD  -

RECOGIDA  DE  ALIMENT OS
Agradecemos de todo corazón,

vuestra generosa aportación de alimentos
y también de donativos en metálico, que
han hecho posible el completar los lotes
extras de Navidad, para las familias que
ayudamos mensualmente.

Muchas gracias a todos por vuestra
solidaridad.
            Grupo de Cáritas Parroquial

El Cardenal Joan Josep Omella ha estat a
la Residència de Sant Josep celebrant

l’eucaristia un d’aquests dies de Nadal Foto: Araceli Basoko
    Oli


