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PER NADAL

La nosura millor versió!
“Jo necessito un Déu amb qui dialogar, un Déu en qui pugui trobar consol, un
Déu que em respongui quan l’interrogo, quan tinc dubtes. No m’importa ser
un insignificant poll del seu Regne. Però m'importa que Déu estigui al meu
abast, m'importa abraçar-lo, no amb les meves mans, és clar, ni tan sols amb el
meu raonament. M'importa abraçar-lo amb el meu cor.”

Tingtet uous tn Bon Nadal i
venutrós any 2018!

No hi ha molt per explicar. Potser el més bonic de tot és que aquest text hagi
sortit de la ploma d'un escriptor ateu, Mario Benedetti; d'algú que, sense creure, percep la nostàlgia d'abraçar, tocar, sentir a Déu amb el cor, d’involucrar-lo
en la pròpia vida, d’explicar-li les coses quotidianes, d’enfadar-se amb Ell, d’estimar-lo agraït; és a dir, és l’esperança que Déu existeixi no com a inabastable
perfecció sinó com a "abraçable" fragilitat (per ventura un nen?); en altres paraules, és ànsia que Déu es faci Nadal.
Un any més, en mig de moltes activitats, experiències i emocions, els natzarens
i natzarenes ens trobem davant de la celebració del Nadal. Es paradoxal que,
per nosaltres, després de més de 2.000 anys de cristianisme i d’algunes desenes de celebracions nadalenques al nostre compte personal, el Nadal es pugui
haver fet rutina. Fins i tot que ser Natzarè hagi esdevingut la rutina de la Setmana Santa. No obstant això, les tradicions familiars i comunitàries ajuden a
construir la nostra identitat i també a fomentar la comunicació entre els diferents membres. La tasca de la nostra Junta es fonamenta justament en generar
oportunitats per compartir, per dialogar, per envoltar-nos de persones que ens
inspiren, per promoure tradicions i activitats que refermin la nostra identitat i
ens ajudin a projectar la millor versió de la nostra gran família.
S'acosta un nou any per estrenar i amb ell arriben nous propòsits que hem de
dur a terme plegats, amb empenta i energia. Que la apatia no li guanyi terreny
a l’entusiasme, i puguem fer arribar un bocí d’aquest Nadal “abraçable” a tots
els que sofreixen la soledat, la precarietat o la indiferència. Bon Nadal i feliç
any 2018!
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V CONGRÉS DE JOVES CONFRARES

AGENDA
 24a Edició dels Premis Fidelitat de la Setmana Santa de Tarragona: 1 de

El cap de setmana del 27 al 29 d’octubre Còrdova va acollir el V Congrés Nacional de Joves
Confrares. La nostra Germandat es va fer present junt amb altres confraries de Tarragona.

desembre 2017, 20.15h a l'església de Sant Agustí.
La junta va acordar per unanimitat que el premi s'atorgarà a l’Arquebisbat de Tarragona quan es compleixen 30 anys de la cessió de
l’església de Sant Miquel.

Moltes ciutats d’arreu d'Espanya s’hi van aplegar i compartiren per mitjà d'estands, la seva
realitat i petits obsequis representatius de les
mateixes. Al seu torn, es van realitzar diversos
tallers, conferències i taules rodones d'interès
cultural i confrare per a tot aquell que hi estigués interessat. En d’altres actes festius i culturals, els assistents van poder gaudir d’una trobada de bandes, que partia
des de diferents punts de la ciutat, confluint en finalitzar a la façana oriental
de la mesquita cordovesa.

 Reunió general d’aspirants (banda infantil i cor inclosos) : 16 de desem-

També els Natzarens de Còrdova ens va acollir tenint com a amfitrió el germà Lluís Fernández. Des d’aquí expressem la nostra gratitud i amistat sincera amb els nostres germans cordovesos. Aquestes trobades enriqueixen no
només el fet cultural que ens és propi, sinó també la sintonia i la germanor
amb altres confraries de la resta del territori i amb les de casa.

AGRAÏMENTS

CONTACTE
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través de:
 Correu electrònic: directiva@jesusnatzare.org
 Apartat de correus núm. 952. Tarragona, 43080.

En cas de preferir fer-ho per correu ordinari, agrairíem que ho feu a través
d’aquest apartat de correus (no a la bústia del C/Girona), per més seguretat.
Animeu-vos a enviar-nos els vostres telèfons i correus per tal de millorar la
comunicació amb tots vosaltres!

bre, 17h a l’església de Sant Miquel. Es prega assistència de pares i mares.
 Xocolatada de germanor: 16 de desembre, 18h a l’església de Sant Mi-

quel. Oberta a tots els natzarens i natzarenes.
 Concert solidari de Nadal amb el Cor “Mos Cantars”. De forma desinte-

ressada es recolliran donatius a favor de la tasca social de Càritas Diocesana de Tarragona: 29 de desembre, a les 19h a l’església de Sant Miquel.

A través d’aquestes línies volem agrair el suport personal i institucional amb
que Mn. Josep Ribot ens ha obsequiat durant tants anys com a consiliari de
la nostra germandat i al capdavant de Sant Francesc. Desitgem que la seva
tasca sigui fructuosa al seu nou destí.

BENVINGUT!
Igualment, donem la benvinguda a Mn. Ignasi Durany, recentment nomenat
nou consiliari de la germandat i rector de la parròquia de Sant Francesc. Iniciem una nova etapa que de ben segur serà acompanyada des dels valors i
principis fonamentals compartits.

