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BASE DE DADES DE LA GERMANDAT 

Recordeu actualitzar els canvis de dades personals (sobretot adreces, 
correu electrònic, i dades bancàries) comunicant-les a la Germandat a 

través del nou correu: natzarens@gmail.com o bé tru-
cant directament al telèfon 682597126. Al mateix cor-
reu electrònic podeu fer-nos arribar qualsevol dubte o 
suggeriment. 

 

Bon Nadal a tothom! 

Recorda que t’esperem per xarxes per seguir compartint plegats! 

@natzarens 
 

   

 

NADAL 2022 
Sant Francesc d'Assí s tenia una gran devocio  per la festa de la nit de Nadal, en la qual 
veia reflectides les virtuts que me s apreciava: bondat, pobresa, humilitat, mansue-
tud. 

La visita que va fer a Betlem va fer cre ixer aquests sentiments. 

L'any 1223, davant de la ciutat de Greccio, a Ita lia, va celebrar per primera vegada la 
representacio  pla stica d'un naixement vivent: va instal·lar un pessebre, aprofitant 
una gruta natural a les rodalies de Greccio; al centre de la gruta, va col·locar una 
imatge del Nen Jesu s sobre el pessebre de palla que ell mateix va preparar; despre s 
va apropar al pessebre un ase i un bou, per donar me s realisme a l'escena. Es tracta-
va de reproduir, amb la ma xima fidelitat possible, l'ambient en que  Crist va venir al 
mo n. 

Els senzills vilatans i pobladors de la localitat: pastors, pagesos i petits comerciants 
van ser convidats a contemplar l'escena. En enfosquir, van anar portant espelmes i 
torxes enceses. La nit es va transformar en un mar de llums. Els arbres adquirien 
tonalitats diverses i la poblacio  de Greccio semblava un nou Betlem. 

Davant la gent extasiada, San Francesc va predicar: 

«De u vindra  aquesta nit i la casa s'omplira  de perfum de violetes i roselles. De u vin-
dra  aquesta nit i ferira  amb un raig de llum les foscors ocultes i mostrara  el seu ros-
tre a tota la gent: De u vindra  aquesta nit, arrencara  les arrels de l'egoisme i les sepul-
tara  a les profunditats del mar. De u vindra  aquesta nit i ens assenyalara  els seus ca-
mins i avançarem sobre les seves sendes vindra  amb la bandera de la pau i ens infon-
dra  vida eterna». 

Despre s davant de la gruta, va celebrar una missa. Va ser una nit de Nadal excepcio-
nal. La idea, que era una catequesi, va agradar molt. 

Els fills espirituals de Sant Francesc esdevingueren els primers propagadors del 
«naixement», que a finals de l'Edat Mitjana s'havia este s per tot Europa. 

Tant de bo en preparar el pessebre a casa o en veure’n altres pel carrer, obtinguem 
els mateixos beneficis de que  parla  sant Francesc davant el primer «naixement». 

Mn. Ignasi Durany Pich 

Rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís i consiliari de la RGJN 

Butlletí Informatiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè 
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CONCERTS DE  NADAL: 

 

• El 16 de desembre, a les 19.30 h, a l’esgle sia de Sant Mi-
quel del Pla, concert de Mos Cantars. 

• El 18 de desembre, a les 19 h, a l’esgle sia de Sant Miquel 
del Pla, concert de Cor Gregal . 

 

Agenda  Obrim les portes de l'església 
de Sant Miquel del Pla! 

Loteria de Nadal 
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Relats de la Setmana Santa 

Recordeu que podeu adquirir el llibre 

infantil Un Timbal de Contes a les lli-
breries de Tarragona:  

• La Capona 

•  Adsera  

Sant Miquel ens necessita! 

Ja so n molts anys els que porta St. Miquel donant-nos esguard i 
permetent-nos gaudir d’un espai magní fic per a dur a terme tot 
tipus d’activitats vinculades a la Setmana Santa, pero  tambe  activi-
tats vinculades al mo n cultural i associatiu de la ciutat. I volem que 
continuí  així  per molts anys. 

Des de fa me s de tres anys que estem treballant per dur a terme la 
reparacio  i consolidacio  de la teulada. Ara be , tambe  nosaltres hem 
notat l’increment del preu dels materials dels quals tothom parla i 
una tasca que de per si ja era complicada ara esdeve  tita nica. 

E s per aixo  que des d’aquestes ratlles, volem fer una crida a to-
thom per tal que ens ajudeu a trobar el finançament que necessi-
tem per assolir el nostre objectiu. En aquest sentit, estem trami-
tant sol·licituds per subvencions pu bliques i buscant fons particu-
lars que redueixin al ma xim l’esforç que, sí  o sí , haura  de fer la ger-
mandat.  

Així  doncs, tot aquell que sa piga on podem anar a buscar finança-
ment (pu blic o privat) o activitats que es puguin dur a terme per 
recollir diners agrairem que es posi en contacte amb la germandat 
per tal d’explorar qualsevol via. Tota proposta sera  benvinguda 
així  com qualsevol aportacio  que particularment es vulgui fer. 

Entre tots ens en sortirem, segur. 

Moltes gra cies, 

Ferran Torner  

President de la RGJN 


