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"Amics de Núria": BON NADAL
!!
Joiosa i Santa Nativitat del Senyor, us desitgen el
Consiliari, el President i tota la Junta Rectora de la
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria.

VEGEU PROGRAMA DE LA TROBADA D'ADVENT - NADAL 2016.
Salutació del nostre Consiliari Mn. Joan Perera.
Estimats amics de Núria:
Aquest mes de novembre es clou l’Any Jubilar de la Misericòrdia. A Núria, ho farem el dia 13. Mes fred i tardoral, amb les
instal·lacions tancades (només s’obren els dissabtes i diumenges). Temps que convida a mirar amb calma per la finestra
de la nostra ànima per saber fer un bon diagnòstic de com ens va tot, i endevinar per on hem d’anar.
Estiguem agraïts per aquest Any, en què hem volgut obrir més i més el cor a tothom, especialment als allunyats, als qui
estan a les “perifèries” –expressió del Papa Francesc– tant de l’Església com de la societat com de la cultura. Precisament
fa pocs dies es va proclamar en la Missa l’episodi de la conversió de Zaqueu: és molt atractiu l’art que té Jesús per a
arribar al cor d’aquell col·laboracionista i corrupte cobrador d’impostos. Zaqueu se sent estimat i conegut per Jesús, i
d’aquí treu l’energia per canviar de vida.
Els Amics ens hem reunit a Núria per Sant Pere, per Sant Gil, per la Mare de Déu, i hem celebrat el Jubileu de la
Misericòrdia, entrant per la Porta Santa de la Basílica. Segur que en rebrem fruits de bones obres i d’apostolat. Ja sabeu
que el Santuari té les portes obertes per a totes aquelles iniciatives que sorgeixin entre nosaltres.
Us saludo amb una forta abraçada
Mn. Joan Perera, consiliari

Crònica de la visita a l'Abadia de St. Gilles du Gard. (Per Carles Baijet).
Diu la tradició que Sant Gil va arribar a la Vall de Núria a principis del s.VIII provinent de la Provença francesa on havia
fundat un monestir dedicat a St. Pere i St. Pau.
Al llarg del segle IX el pelegrinatge a aquesta petita ermita va créixer molt, amb devots provinents de tota Europa que
anaven a pregar a la tomba on hi havien les restes de l'Ermità.
En el s.XI es comença la construcció d'una gran església sobre la tomba del sant, que va fer de St. Gilles la 4ª destinació de
pelegrinatge del món cristià desprès de Roma, Jerusalem i Santiago de Compostela.
Una inscripció en el mur sud de l'abadia actual indica el 1.116 com l'any d'una vasta reconstrucció que s'ha conservat fins
l'actualitat.
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Aquest any 2.016 es commemora doncs, els 900 anys de la reconstrucció de l'abadia de St. Gilles du Gard.

1

És amb motiu d'aquesta celebració que l'associació "Amis des Chemins de St.
Gilles", estretament vinculats amb els "Amics de Núria" arrel del Camí de
Pelegrinatge de Montserrat a Núria que varen fer l'any 2002 i de la nostra
participació en diversos anys de les seves caminades i activitats, ens conviden a
participar en la coneguda jornada del "Pélérin d'un Jour" i compartir amb els
grups de pelegrinatge que vinguts de Bèlgica, Itàlia, París i altres indrets de
França, participaran en aquesta jornada presidida pel Bisbe de Nîmes, Mn.
Robert Wattebled.
Informem al sr. Joan Bragulat i a mossèn Joan Perera d'aquesta invitació i del
nostre interès en assistir-hi i si ho creuen oportú ostentar la representació de l'entitat. Desprès d'informar-ne a la Junta
Directiva i amb la seva aprovació ens lliuren una carta del Santuari de Núria dirigida al Bisbe de Nîmes i a tots els
feligresos de St. Gilles.
És així com 7 persones, totes "amics de Núria" i vinculades la majoria amb el Camí de Montserrat a Núria que segueix any
rere any portant pelegrins al Santuari, emprenen la seva marxa cap a un dels llocs més emblemàtics del pelegrinatge
cristià d'Europa.
La marxa del "Pélerin d'un jour" es celebra, cada any, el dissabte anterior a la festa de St. Gil, i és el retrobament de tots
els grups de pelegrins que han participat durant l'any en els "Chemins de St. Gilles", sempre sota l'advocació del sant i des
d'una òptica de devoció cristiana.
El dia 27 d'agost ens trobem a Bouillargues, població propera a Nîmes, més de 200 pelegrins provinents de les rutes de
Conques, Frigolet, La Regordane, Landevenec (Bretagne), St. Hubert (Bèlgica), La Camarga i Apt, així com els Pelegrins
provinents d'Itàlia i Catalunya.
Desprès d'un petit esmorzar i refrigeri organitzat per l'associació francesa, ens dirigim a l'església de Bouillargues on
participem en les pregàries que cada grup ha treballat durant el seu camí. Acabat aquest acte ple de fe i espiritualitat per
part de tots els assistents, iniciem el camí cap a St. Gilles du Gard, 20 quilòmetres de bona companyia i esperit cristià.
A primera hora de la tarda ens trobem a l'entrada de la població amb la resta d'organitzadors, les autoritats locals (alcalde
de la Vila), les autoritats eclesiàstiques (Bisbe de Nîmes i Rector de l'Abadia) així com diferents grups folklòrics de la
Camarga, de la Confraria dels Camins de St. Jaume i una bona part dels habitants de St. Gilles du Gard, que ens volen
acompanyar en la processó dels pelegrins portant la imatge (el bust) del sant.
Un cop dins de l'abadia participem en la missa solemne oficiada pel sr. Bisbe i en la que es congreguen més de 400
persones. Acabada la missa, ens dirigim tots els pelegrins cap a la urna on es conserven les últimes relíquies del Sant
(actualment es conserven a l'església de St. Sernin de Toulouse) i davant de tots els assistents llegim la carta que el
Santuari de Núria ens havia lliurat i també una de les nostres companyes canta una "lloança" a la Mare de Déu, essent
rebuda amb molt d'entusiasme i causant una gran sensació. S'acaben aquests actes del dia amb un sopar de germanor on
ens retrobem més de 300 persones.
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L'endemà al matí a primera hora i abans de tornar cap a casa, participem en el darrer acte d'aquesta celebració, assistint a
la missa dels pelegrins a la cripta de l'Abadia. Al finalitzar fem lliurament al president de l'Associació "des Chemins de St.
Gilles" de l'original emmarcat d'uns goigs de St. Gil editats per l'Editorial Torruella i que daten de l'any 1957.
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Els que hem tingut l'ocasió de poder assistir a aquest esdeveniment volem destacar l'entranyable acollida dels nostres
amics francesos i donar les gràcies a la Junta Directiva dels Amics de Núria i el seu Consiliari, Mn. Joan Perera, per havernos donat la representació de l'entitat i d'aquest santuari de la Mare de Déu de Núria que tant estimem.
Moltes gràcies.

Pelegrins units per Sant Gil. (Per Josep M. Vilumara).

Ens unim espiritualment amb el grup de pelegrins d’en Carles Baijet que en representació de la Lliga visità l’Abadia de St.
Gilles i sentim la seva ànima de pelegrí com a un exemple. Les seves pregàries també són nostres, de tots els amics de la
Lliga espiritual. Gràcies pel vostre afany en recórrer camins i anar a les vigílies sabatines de la festivitat de sant Gil a
l’Abadia benedictina.
Els amics de la Mare de Déu de Núria, tenim a Sant Gil com a protector nostre. Cada dia ens podem imaginar en un
moment de tranquil·litat i silenci, que estem en la cova de Sant Gil pregant com ell ho feia en la contemplació de les valls,
amb ells ulls ben oberts, somniant prendre el vol per les serres encantades i els camins de les cascades.
Com alguns joves desconeixen la llarga història del Sant i de Núria, ens hem d’esforçar a comentar-la als nostres fills, néts
i amics, i l’amor a la Verge i a Sant Gil s’estendrà de generació en generació.
Sant Gil des d'Atenes, d'on era, va viure un temps en la cova de la Vall de Núria tot buscant un lloc retirat on pregar. Els
pastors i ermitans de les valls, i alguns passants d’aquells temps, acudien al ressò de la campana, i els hi donava l’aliment
corporal que havia cuinat en la seva olla i l’espiritual de les devocions al Déu creador, a la Verge, i a la creu. Ara sentim
la bellesa de les muntanyes on ell va viure, al camí que hem fet tots plegats i les energies que omplen el nostre cor.
Cada dia podem imitar a Sant Gil des del recó on visquem, cadascú segons les seves possibilitats. La Mare de Déu escolta
sempre i ens ajuda.
Gràcies pel vostre testimoni, grup de pelegrins de Carles Baijet, ens ajudeu a ser més bons devots.
Josep Maria Vilumara i Lamarca

Crònica de la diada de Sant Gil. (Per Joan Bragulat)

* El dia 1 de setembre de 2016 celebràrem Sant Gil. Ja a la vigília començaren els tradicionals actes: Vespres Solemnes
cantades, Processó de Torxes cap a l'Ermita del Patró, lectura d'un fragment de la seva vida, veneració de la seva icona, i
processó amb amenaça de pluja, però, que respectà l'acte. El dia de la solemnitat han assistit nombroses autoritats i
convidats, el Sr. Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives i amb els Consellers de Territori i Sostenibilitat Sr. Josep Rull, i de
Cultura Sr. Santi Vila, director generals i els alcaldes de Ribes i Queralbs i altres municipis de l'entorn. Entre tots ells, els
Pastors que feren la seva ofrena tradicional.
* L'Arquebisbe d'Urgell, va presidir la Missa Solemne, i en la seva homilia va recordar a Sant Gil que va portar a Núria la fe
cristiana. Tot recordant del Venerable bisbe de Vic Josep Torres i Bages, partint de la visita espiritual a la Mare de Déu de
Montserrat, preguem avui dient: "Mare i Patrona, obteniu-nos aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i
fa planer el camí de la vida; l'honestedat de la vida pública; que desapareguin maledicció, blasfèmia i l'esperit de
discòrdia, i ajunteu tots els fills amb cor de germans; feu que mai no es desfaci aquest poble català que Vós
espiritualment engendràreu ; defenseu d'enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada,
i obteniu als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua".
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* Tot recordant la propera festa de la Diada Nacional de Catalunya, ens deia el Sr. Arquebisbe, no ens podem sentir llunys
i desinteressats d'aquesta celebració, ja que el cristià, com a conseqüència del quart manament de la llei de Déu,
desenvolupa l'amor al país on neix, o en el que ha crescut i on s'ha format i educat, o aquell que per emigració s'ha fet
seu. "Pàtria" significa "lloc dels pares" , lloc i comunitat que dóna cohesió i sentit a la dimensió social més propera de la
meva existència, després de la família.
* Acabada la Missa solemne, es feu la processó a l'ermita de Sant Gil, amb l'imatge de la Mare de Déu de Núria, portada
pels pastors i amb el posterior refrigeri al nou edifici de Sant Josep es donà per acabats els actes de la diada de Sant Gil.

Programa de la Trobada d'Advent - Nadal 2016.
Ens complau anunciar-vos que el dissabte dia 17 de desembre de 2016, tindrem la Trobada d'Advent, a la
Parròquia de la Mare de Déu de Núria a Barcelona, carrer Bon Pastor, 7-9, amb el següent Programa:




11,30 - A l'Auditorium de la Parròquia de Núria a Barcelona, conferència a càrrec de Mn. Francesc
Raventós i Pujol sobre el Beat Pere Tarrés i l'estat actual de la seva Canonització.
13,00 - Missa a la Parròquia de Núria d'acció de gràcies i per a tots els difunts dels Amics de Núria
durant l'any.
14,00 - Dinar de germanor al restaurant Gran Paris, carrer Muntaner, 182 de Barcelona. El preu del
menú és de 35,00 € per persona. Per reserves contactar amb:
Mercè Trápaga - tel: 93.325.57.55 Pilar García - tel: 93.232.73.95

En record per els "Amics" que ens han deixat...
Volem tenir un record molt especial per els socis que ens han deixat. Us preguem una pregària per a: Sra. Adela Castellví i
Figueras, Sra. Maria de la Cinta Monleón Fornós, Sra. Ma. del Carme Cortada i Roset, Sra. Anna Calvet i Pujol, Sr. Josep
Ma. Fauquer i Farré, Sra. Montserrat Rabadà i Lagüens, Sr. Joan Roca i Arderiu i Sr. Jordi Farran i Matamoros.
Expressem als seus familiars el nostre condol. Que reposin en la pau del Senyor i que la Mare de Déu de Núria els aculli
per presentar-los a la Casa del Pare. A la Parròquia de Núria tindrem un record molt especial por a tots ells, el dia 17 de
desembre de 2016 a les 13 hores a la Missa de la Trobada d'Advent.
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Com contactar amb nosaltres, Junta Rectora:

www.amicsdenuria.cat

Amics de Núria
Consiliari: Mn. Joan Perera - tel. 972-73.20.39 - nuria@bisbaturgell.org
President: Joan Bragulat - tel. 93-339.19.98 joanbragulatb@hotmail.com
Vicepresident i Comunicació: Xavier Roca - tel. 626.460.009 - xavier.roca.bas@gmail.com
Secretària i Joventut: Eva Miquel - tel. 678.439.065 - eva.miquel.cos@gmail.com
Tresorera i Activitats i Cultura: Pilar Garcia - tel.93-232.73.95 - pilarirosagarcia@gmail.com
Vicetresorer o comptador: Josep Ma. Vilumara - tel. 606.455.268 - josepmariavilu@gmail.com
Vocal Activitats i Cultura: Mercè Trápaga - tel. 93-325.57.55 - moron11-8@hotmail.com
Vocal Cultura i Relacions Socis: Rosa Corominas - tel. 609.004.791 - rocosa108@hotmail.com

