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 Any 28, núm. 9, Diumenge Quart de durant l’Any, 28 de gener de 2007. 
 

EL CENTENARI DE 
L’ESTEL DE NATZARET, 

UN ESDEVENIMENT REEIXIT 
 

Les representacions de l’Estel de Natzaret d’enguany han estat 
un èxit de públic. La Comissió del Centenari ha treballat de valent. 

La gent ha vibrat. Ha sintonitzat. Ha participat.  
N’estem molt contents.  

Ahir “La Missa de l’Estel”, presidida pel Sr. Arquebisbe, va ser molt 
participada, i el “Sopar del Centenari”, al Col·legi de Sant Ignasi,  

un èxit de comensals: hi van assistir tres-centes persones. 
 

Transcrivim les paraules de felicitació i d’encoratjament 
del nostre Pastor, l’Arquebisbe Lluís. Contenen un clar missatge  

per a tots els qui estimem L’Estel, i per a tots els sarrianencs. 
 

 

Paraules del Sr. Arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach,  
el dia 23 de desembre, al Teatre del Centre Parroquial 

 
Unes paraules de felicitació i d’enhorabona, que us  dic com a Arquebisbe de Barcelona, amb motiu del 
Centenari de L’Estel de Natzaret. Unes paraules que us les dic fent-me present en aquest Centre Parroquial 
tan bonic i entranyable. Cent anys! És un motiu de goig per a tots. Penso que ningú dels qui som aquí va 
veure la primera representació. Són molts anys! No crec que ningú dels qui som aquí els tingui! 
 

N’hem de donar gràcies a Nostre Senyor, i n’hem de donar gràcies també a la Parròquia, perquè sense la 
Parròquia aquest Centenari no s’hauria fet realitat. La Parròquia, sí, que té molts més de cent anys –en vau 
celebrar el 1987 el Mil·lenari- i que en tindrà molts més. Per tant, la Parròquia i tota la realitat que es mou en 
el seu entorn com aquest Centre Parroquial. Sense la Parròquia i el Centre, no, no, això no hauria funcionat. 
¿Per què? Perquè és l’esperit el que dóna sentit i aquest esperit –el que estem representant- sense la Parròquia, 
sense la Catequesi dels infants, dels adolescents, dels joves, sense la formació de la fe, sense l’estimació dels 
germans, no tindria sentit. 
 

De Betlem va venir tot, i a Betlem porta tot, passant lògicament per la realitat nostra de cada dia. Per tant, el 
meu agraïment i la meva enhorabona a tots els qui ho han fet possible. Molts d’ells estan contemplant-ho ja 
des del Cel per la comunió dels sants. També la meva felicitació i agraïment als qui ho feu possible ara, i 
penso en el Sr. Rector, els mossens, la Junta del Centre, la Comissió del Centenari, tots els qui formeu part 
d’aquesta institució vinculada a la Parròquia i, òbviament, a tots els actors. Sense ells no fora possible, no ho 
hauríem vist avui,  ni tampoc ho veuríem en el futur. 
 

Necessitem això. Les famílies necessiten això. Ho necessiten els infants. ¿Per què? Perquè és la nostra 
història. Perquè és el nostre present i el nostre futur. Perquè és la nostra identitat. Donem-ne gràcies a Déu 
que tinguem aquestes arrels cristianes, les quals ens fan més persones, unes arrels que ens porten a estimar 
Déu i a estimar els germans, tal com veiem en les representacions de L’Estel. ¿Què voleu que hi hagi més de 
bo que estimar Déu i estimar els germans, que estimar i ésser estimats? No tenim res millor en aquest món. 
Doncs bé, això és la Parròquia, això és l’Església. 
Gràcies, Senyor, i gràcies a tots vosaltres, i que per molts anys! 
 
 



 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja 
hora de pregària silenciosa davant Jesucrist - Eucaristia. 
 
FESTA DE LA CANDELERA. El proper Divendres 2 de febrer, és la Festa de Presentació del Senyor al 
Temple, amb la qual el Nadal obté el seu coronament. La benedicció de les candeles abans de la missa i la 
processó amb les espelmes enceses són els signes actuals més significatius d’aquesta celebració. El missal 
romà ha mantingut aquest costum. És per tant adequat, en aquest dia, escoltar el Càntic de Simeó en 
l’evangeli (Lc 2,22-40), tot aclamant Crist com a "llum que es reveli a les nacions, glòria d’Israel el vostre 
poble”. L’horari de celebracions de la missa és l’habitual dels dies feiners: 8:00, 10:00 i 20:15 h. 
 
GRUP DE MATRIMONIS DEL DILLUNS. Tindrà la seva trobada a la Sala de la Rectoria, demà 
Dilluns 29 de febrer, a les 21:30. Continua treballant l’Encíclica “Deus Caritas est” de Benet XVI.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació a partir de les lectures de la missa dominical. Aquest proper Dimecres 31 
de gener aquesta escola anirà a càrrec de Mn. Joan. 
 
CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grups dels Dijous. 1 de febrer, a les 21:00, a les Sales de la 
Rectoria. Aquests Cercles van dirigits a adolescents i joves d’entre 16 i 22 anys. HORA DE NICODEM. El 
Divendres 2 de febrer, a les 21:00, una hora de pregària orientada per a joves, a la Capella de la Puríssima, 
davant de Jesucrist Sagrament. 
 

GRUP DE MATRIMONIS DEL DISSABTE. Tindrà la seva trobada a la Sala de la Rectoria, Dissabte 3 de 
febrer, a les 18:00. Aquest grup reflexiona, un dissabte al mes, sobre qüestions relacionades amb la vida 
matrimonial. 
 

CAMPANYA CONTRA LA FAM. Diumenge 11 de febrer, tindrà lloc la col·lecta extraordinària de Mans 
Unides, amb el lema “Saps llegir, ells no. Podem canviar-ho”. Aquesta és una de les col·lectes més importants 
de l’any i en la qual la resposta dels feligresos és més generosa! Apuntem-ho a la nostra agenda. 
 

CÀRITAS PARROQUIAL. Les responsables d’aquest servei caritatiu que s’ofereix des de la nostra 
Parròquia ens han fet arribar el resum del primer trimestre del Curs (del 20 de setembre fins al 31 de desembre 
de 2006): s’han atès 138 persones, la majoria de nacionalitat boliviana. Les ofertes de feina ha estat de 34, i 
s’ha pogut trobar feina a 23 persones. És important que continuem prenent consciència de la importància 
d’aquest servei principal de l’Església, i que no deixem de contribuir-hi amb les nostres aportacions generoses.   
 

BREU REFLEXIÓ: VIOLÈNCIA I VERITAT 
 

Qui és en l’error compensa amb la violència allò que li manca en veritat i força. Així ho expressà Goethe.  La 
veritat fuig de la violència. En efecte, aquesta última és prevaricació, és autoafirmació, és suposició. La majoria de 
les vegades  recórrer a l’agressió verbal o real és una cosa pròpia de qui està en l’error i no té la possibilitat de 
convèncer amb la realitat dels fets i la coherència de la lògica. Tanmateix la violència no és necessàriament 
sinònim de força. Més aviat, la violència no és força sinó debilitat. Tantes reaccions histèriques, certes protestes 
incontrolades el que sovint revelen són pors obscures, timidesa i impotència. Pascal deia: “Totes les llums de la 
veritat res poden fer per aturar la violència, però tots els esforços de la violència no afebleixen la veritat, sinó que 
més aviat la reforcen”. 
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Van de la meravella a la indignació. Els conciutadans de Jesús passen de l’orgull i la festa per aquell seu 
fill extraordinari que torna, a una mena de furor homicida. ¿D’on neix aquesta fúria contra Jesús? És la 
defensa insitintiva en contra del seu missatge: un missatge que els revela l’error més dramàtic que hom 
pugui tenir. Han errat pel que fa a la seva visió, o a la seva idea de Déu.  
 
“Fes també per a nosaltres els miracles de Cafaranaúm”. Volen miracles. Volen un taumaturg a 
disposició, que estigui a punt per guarir tot dolor. Volem que els projectes de Déu s’adeqüin als seus 
projectes.  I Jesús respon parlant-los d’un Déu que també és pare de les vidues de Sidó i dels leprosos de 
Siria. Com Ell, el profeta no té pàtria. O millor, la seva pàtria és el món sencer. Aquí no hi faré miracles 
diu Jesús. Ells he fet a Cafarnaum, els he fet a Sarepta i en el cos del leprós: el món és ple de miracles i 
malgrat tot mai són suficients, Perquè vosaltres preferiu els miracles a la paraula de Déu.  
 
I, en canvi, el miracle el tenen ja allí davant als ulls. És un profeta, molts profetes, boca de Déu  i boca 
dels pobres, homes d’un cor inflamat, homes que es porten dintre la certesa de la presència i de l’acció de 
Déu. En Jesús són tots ells qui parlen. Jesús parla des dels seus esbarzers que cremen sense consumir-se. 
Ell és ple de l’Esperit Sant, l’Ungit.  
 
També nosaltres, com els habitants de Natzaret som una generació que ha despilfarrat  els seus profetes. 
Som una generació que ha menyspreat, o ignorat, el miracle de tanta profecia que l’Esperit Sant ha encés 
dins i fora de l’Església.  
 
L’Església sembla haver heretat el tràgic destí de no compredre els seus profetes. L’Església que 
prefereix els miracles a la Paraula de Déu, que no dóna espai a la Paraula, incòmoda a vagades davant els 
profetes, esdevé, abans o després, buida de Jesús, com aquella sinagoga de Natzaret. 
 
Entre l’estupor i la indignació, s’obre pas un dubte sobre el profeta de casa: “¿No és aquest el fill de 
Josep?” Que un profeta sigui un home extraordinari, dotat de carismes exepcionals, això ens ho esperem. 
Però que la profecia es trobi en el quotidià, en el fill del fuster, en un que ni tan sols és sacerdot del 
Temple, ni un escriva instruit, un  amb les mans endurides pel treball, un de la porta del costat... això ens 
sembla impossible. És el fill de Josep, el conec bé, sé què pensa, veig com trabella. ¿Què té de més que 
no tingui jo? 
 
I en canvi l’Esperit davalla precisament en el quotidià , fa de les cases el seu temple, és em tots els llocs a 
on la vida celebra la seva litúrgia humil i peremne, revela als petits els secrets del Regne. I els crida a 
conquerir un cor pur capaç d’escoltar tiota criatura: “Benaurats els purs de cort” perquè veuran petjades 
de Déu arreu, perquè veuran profetes, i veuran l’Esperit que crema allí on ningú ho sabria veure. . 
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