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DIUMENGE XXXIV de durant l’any. 20 de Novembre de 2016
Tu enmig de l’esbarzer?

Prop del poble d’Oñati, al cor de la província de Guipúzcoa, a una hora i mitja
de cotxe de Donosti, la capital, envoltat de muntanyes, s’alça imponent el Santuari
de la Mare de Déu d’Arantzazu. A la nau principal senyoreja la petita imatge de
Maria duent l’Infant Jesús. La imatge de la Mare reposa damunt el tronc recargolat
d’un vell esbarzer blanc i vol recordar el lloc on un pastor, Rodrigo de Balzategui,
va trobar la talla de la Andre Mari. En aquell indret, ple d’esbarzers, Maria senyalà
al pastor (segons la tradició) la necessitat de que s’hi fes una ermita. Es diu que
quan el pastor trobà la imatge, sorprès i meravellat exclamà: “arantzan zú?”, Tu
enmig de les puntxes, tu enmig de l’esbarzer? Fos com fos la realitat, el cert és que
la iconografia guipuzkoana d’Arantzazu ens convida a contemplar el Misteri de
l’Encarnació i Naixement del Fill de Maria, del Fill de Déu. Enmig de les espines, de
les punxes, dels esbarzers del dolor i del mal del món, Maria s’hi fa present per
dur-nos el Salvador.
D’ençà que vaig conèixer aquesta “mística”, aquesta “espiritualitat” si així la
podem anomenar, sempre més m’ha commogut i entusiasmat. M’ha semblat
comprendre que el “missatge” d’Arantzazu continua sent avui una crida a adonarnos, descobrir i meravellar-nos pel fet que el Fill de Déu ha volgut ENCARNAR-SE,
fer-se vida i vida humana, enmig de les espines que assetgen la humanitat, enmig
del dolor i el patir del món. ARANTZAN ZU? Continua sent expressió d’admiració:
Com, enmig de tant de dolor, tanta Bellesa? Com, enmig de tanta violència, tanta
Pau? Com, enmig de tanta ferida, tanta misericòrdia i perdó? Com, en mig de tant
d’odi, tant d’Amor?
Poder viure i fer viure aquesta experiència als qui ens envolten és l’exercici
que us proposo per aquest Advent. Adonar-nos de les espines que fereixen l’ésser
humà: atur, crisis, malaltia, violència, ignorar Déu, fam, retallades, intolerància,
marginació, incomprensió, hipocresia, pobresa, egocentrisme... La llista, fora llarga,
i convindria també fer-la aterrar en lo personal de cadascú: enveja, mentida,
solitud, por, inseguretat, mandra, rancúnia...
No deixar la mirada del cor enquistada en la ferida, aprendre a cercar i trobar
Déu present enmig del dolor, enmig de les espines, dels esbarzers del món. BAI,
ARANTZAN BERA! Sí, Ell en l’esbarzer; Ell en el Dolor!
Com Maria, atents a la Paraula de Déu, saber-la acollir, viure-la i contagiarla/oferir-la/regalar-la al nostre entorn, a tots aquells i aquelles que la desconeixen
o l’han oblidada. Que Santa Maria d’Arantzazu guiï les nostres passes pel camí de
l’Advent que avui iniciem i ens meni a viure intensament la joia d’un nou Nadal.
Sant Advent a Tothom!

Mn. Santi Collell Aguirre

NOTICIES I ACTUALITAT
Horaris i intencions de pregària
en les Misses
Diumenge 20:
10:00h: Pilar Navarro
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns 21: per els qui pertoca
Dimarts 22: per els qui pertoca
Dimecres 23: per els qui pertoca
Dijous 24: per les vocacions
Divendres 25: per els qui pertoca
Dissabte 26: Per els qui pertoca
Diumenge 26:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: Marta Navarro i Luisa Ramírez
19:30h: per els qui pertoca
Concurs de postals de nadal
Diumenge passat va començar el
concurs de postals de nadal! A
l’entrada de l’església trobareu les
postals que els nens (i no tant nens)
han pintat penjades a la paret. Fins
diumenge que ve, podem votar tots la
postal que més ens agradi per a ser la
felicitació de nadal de la parròquia. A la
taula de l’entrada trobareu una capsa i
fulls on posar el número de la postal
escollida. Animeu-vos a votar!
Coral i guitarra
A partir d’aquesta setmana, i per a
preparar els dies i concert de Nadal,
tant infants com joves faran els assajos
de cant i guitarra junts. Dit això,
compteu i reserveu-vos el dia del
diumenge 18 de Desembre, en el que
tindrem el concert de Nadal. Ens
visitarà la coral de la Bonanova, i també
s’estrenarà la coral d’infants de la
nostra parròquia!!! Ànims Sant Cebrià!

Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 19h.
Confessions: a hores convingudes o en
horari de despatx.
Coral i guitarra: dimecres a les 19h.
Catequesi de joves: dijous a les 20h
Catequesi infantil: diumenge a les 18h
Pàgina web
Per a facilitar la fluïdesa de la
comunicació i l’accés a la comunitat
parroquial, hem muntat la pàgina web
de la parròquia.
Hi podreu trobar tot un seguit
d’informacions rellevants. Us convidem
a que aneu consultant-la, per veure tot
el que la parròquia ofereix:
santcebriabcn.org
Dinar de Nadal del Voluntariat
Ja fa temps que hi penso. Seria bo de
fer un dinar de germanor, un acte de
reconeixement i acció de gràcies a tots
els qui gasteu temps i esforços en les
diferents missions parroquials. Així que
el diumenge 18 de Desembre,
celebrarem el dinar de Nadal del
voluntariat parroquial. Tots aquells que
dediqueu temps a la parròquia
(menjador, rober, Càritas, música,
neteja, catequesi, etc.), sentiu-vos-hi
convidats. Per tal de poder calcular el
menjar que cuinarem, cal que us
apunteu comunicant-ho a mn. Joan.

