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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 2017 pàgina 2.

Salutació del nostre Consiliari Mn. Joan Perera.
Benvolguts "Amics":
Us saludo des del nostres estimat Santuari de la Mare de Déu de Núria.
A les portes de l'Advent, mirem aquella que va ser anomenada per l'àngel Gabriel "plena de gràcia". Ella ens
portarà el Crist, l'Home nou, amb el seu evangeli d'alliberament i de perdó. Motiu de joia i d'esperança vers una
humanitat madura i senyora de la pau.
Enmig de les turbulències d'aquestes darreres setmanes, no deixem de pregar, d'una banda, per la pau; d'altra
banda - i per tal que aquesta pau no sigui una simple aparença- preguem perquè la dignitat de cada persona i de
cada poble sigui respectada.
Vénen a tomb unes paraules que Joan Pau II adreçà a la Unesco (2.6.1980): "Vetlleu per aquesta sobirania
fonamental que posseeix cada nació en virtut de la seva pròpia cultura. Protegiu-la com la nineta dels ulls per
l'esdevenidor de la gran família humana. Protegiu-la! No permeteu que aquesta sobirania arribi a ser presa de
qualsevol interès polític o econòmic. No permeteu que sigui víctima dels totalitarismes, dels imperialismes o de les
hegemonies... Per a aquests, la nació ... només compta com a objecte de dominació i d'atracció d'interessos
diversos, i no com a subjecte: el subjecte de la sobirania nascuda de la cultura autèntica que li pertany en sentit
propi."
Precisament, la nostra Associació té, entre les seves finalitats, una vessant cultural al voltant de la Mare de Déu de
Núria: propagar les belleses espirituals i materials d'aquest espai excel·lent que Maria va escollir per a ser estimada
i per a repartir gràcia abundosa entre els fidels.
Que l'esperança de l'Advent ens mogui a treballar per la vinguda del Regne de Déu!
Mn. Joan Perera, consiliari

Crònica de la diada de Sant Gil. (Per Joan Bragulat).
* El dia 1 de setembre de 2017 celebràrem Sant Gil. Ja a la vigília començaren els tradicionals actes: Vespres
Solemnes, Processó de Torxes cap a l'Ermita del Patró, lectura d'un fragment de la seva vida, veneració de la seva
icona, i processó de tornada al Santuari amb amenaça de pluja, però, que respectà l'acte. El dia de la solemnitat van
assistit nombroses autoritats i convidats, el Sr. Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives i amb els Consellers de Territori i
Sostenibilitat Sr. Josep Rull, 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. Seguidament passaren al saló d'actes on se'ls va presentar
pel seu autor Sr. Manuel Castellet, el documental "El Segrest de Núria". Destacada la presència dels Pelegrins del
Camí de Montserrat a Núria que feren la ruta en els últims dies d'agost per arribar l'1 de setembre a Núria amb una
representació de l'associació "Amis des Chemins de St. Gilles, i que dirigeix en Carlos Baijet.
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* L'Arquebisbe d'Urgell, va presidir la Missa Solemne, i en la seva homilia , ens invità a rellegir el text que el passat
mes de maig vam dirigir de forma unànime tots els Bisbes de Catalunya a les comunitats cristianes del país i a tots
els qui ens volguessin escoltar. Vam encapçalar el nostre escrit amb les paraules del Papa Francesc, "Ser pastors
significa caminar davant, enmig i darrere el ramat", perquè el nostre desig és i serà sempre acompanyar com a
pastors tots els cristians, de totes les sensibilitats, i poder crear diàleg, comunió i respecte per les conviccions dels
altres, sobretot en uns temps en què això sembla més difícil. La nostra paraula és per a unir i perquè es trobin
camins de sortida i de futur als debats i conflictes, amb respecte per la dignitat de les persones i dels pobles, sense
que es posi en perill la convivència pacífica.
«Hi ha una paraula -diu el papa Francesc- que mai no ens hem de cansar de repetir i sobretot de donar-ne
testimoni: diàleg».
“Volem recordar un cop més que «defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el
respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I
encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables,
que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva
capacitat per a integrar la diversitat que la configura» («Al servei del nostre poble», 2011, n. 5). Per això creiem
humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i
valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es promogui
realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat,
l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures.”
El Sr. Bisbe tingué un record i pregària per a totes les víctimes i ferits pels atemptats de Barcelona i Cambrils el
passat 17 d'agost.
* 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 edifici de Sant Josep es donà per acabats els actes de la diada de
Sant Gil.

Crònica de la festivitat de la Mare de Déu de Núria.
La Solemnitat litúrgica de la Mare de Déu de Núria se celebra el dia de la "Nativitat de la Mare de Déu", anomenat
popularment de les "Marededéus Trobades". La Imatge de la Mare de Déu, enramada festivament amb flors i boix,
acompanya la celebració de la Missa Solemne. S'hi apleguen especialment les Núries, grans i petites i vingudes d'arreu, i,
enmig de pregàries i lloances, porten la Imatge en processó cap a l'Ermita de Sant Gil. Després de retornar la Imatge al
Santuari, signen el "Llibre de les Núries".

Programa de la Trobada d'Advent - Nadal 2017.
Ens complau anunciar-vos que el diumenge dia 17 de desembre de 2017, 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:
•
•
•

11.00 - A l'Auditorium de la Parròquia de Núria a Barcelona. Presentació del documental "El Segrest de
Núria".
13.00 - Missa d'Advent 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 XX,XX € per persona. Per reserves contactar amb:
Mercè Trápaga - tel: 93.325.57.55 Pilar García - tel: 93.232.73.95
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Aquest any el "Amics de Núria" tenim Loteria de Nadal-2017.
A proposta de la nostra secretària, la Sra. Mercè Trápaga, aquest any tenim Loteria de Nadal, amb el número que us
indiquem a sota. Es tracta de recaptar fons per les reformes de la sagristia del Santuari, per la construcció d'unes
instal·lacions per acollir pelegrins: "Llar Amadeu" i que porta a terme el nostre Consiliari Mn. Joan Perera. Els que
estigueu interessats a adquirir números podeu demanar-los trucant per telèfon a:
Mercè Trápaga: 93-325.57.55
Pilar García: 93-232.73.95

Informació sobre els Concursos patrocinats pels Amics de Núria.
Com us vam informar en el full anterior la Junta Rectora, va posar en marxa els Concursos de Fotografia "Estiu 2017"
amb el lema "La Fraternitat ens els camins de Núria" i el II Concurs de Dibuix per a nens i nenes de Primària amb la
temàtica "La Vall i el Santuari de Núria" adreçat a totes les Parròquies, Catequesis, Esplais i Escoles Cristianes de tots
els Bisbats de Catalunya, per el Curs Escolar 2017-2018 i amb termini del 10-05-2018. El Concurs de Fotografia va
adreçat a tots els pelegrins que fan el recorregut fins a Núria. El II Concurs de Dibuix està dirigit a tots els nens i
nenes, nois i noies d'entre 6 i 12 anys. El dibuix ha de representar qualsevol de les vessants espirituals, culturals o
naturals de la Vall i el Santuari de Núria. En els propers fulls us anirem informant sobre la situació del Concursos.

Notícies de la Parròquia de la Mare de Déu de Núria.
Tal com informàvem en el full anterior us recordem que a la Parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona,
han decidit tirar endavant un Projecte de Trasllat, Restauració i muntatge de l'Orgue Estadella-Xuclà (1943/44),
donació gratuïta de l'Escola Pia de Sarrià, per tal que l'instrument no es perdi i pugui servir al culte. En general,
malgrat que en el moment actual no es pot interpretar música amb ell, encara és un instrument recuperable. Amb
el seu trasllat i restauració, l'Església de Barcelona recuperarà un instrument de l'escola catalana d'orgueners que
es desenvolupà a partir de constructors francesos del segle XIX. Serà una aportació important a l'escassa presència
d'orgues antics a la ciutat, perduts durant la Guerra Civil. La nostra Associació ha col·laborat amb un donatiu de
100,00 €. Felicitem a Mossèn Santiago Bueno, rector de la parròquia per aquesta iniciativa que donarà solemnitat i
esplendor a les celebracions litúrgiques. Pressupost final aproximat amb IVA: 100.000 €. Es poden fer Donatius a:
• La Caixa: ES47 2100 5423 8222 0067 2605
• Banc de Sabadell: ES44 0081 7301 3100 0134 1143
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Instal·lació placa a la Creu d'en Riba a Núria.
Volem comunicar a tots els socis dels Amics de Núria, la iniciativa duta a terme pel Santuari de Núria, Vall de Núria i
la nostra Associació, per instal·lar una placa de ferro de Benvinguda al Pelegrins, davant mateix de la Creu d'en
Riba. Com recordaran molts socis, la Creu de Terme de Núria, anomenada "La Creu d'en Riba", fou restaurada l'any
1983, ja que estava greument danyada, per subscripcions fetes per a molts socis dels Amics de Núria, fins a
completar l'import de la restauració. El text de la placa diu el següent: : "Que l'esforç fet, la pau trobada i la llum
que t'omple... penetrin al teu cor". La placa de ferro feta per l'artista Domènec Batalla està molt ben instal·lada i
alçada davant de la Creu d'en Riba. Els Amics de Núria hem col·laborat en les despeses d'aquesta iniciativa amb
216,00 €.

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. Elionor
Montés Rué, Sra. Adelaida Cubells Sagalá, Sr. Pere Figuerola Rosinés, Sra. Victòria Albino Salvadó, Concepció
Rodergas Torelló, Carles Martí Solé. Expressem als seus familiars el nostre condol. Igualment volem tenir un record
per les víctimes dels atemptats del 17 d'agost passat a Barcelona i Cambrils, així com la recuperació de tots els
ferits. 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.
Al Santuari-Basílica de Núria se'ls han dit les Misses de costum.

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
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
Secretària i Activitats i Cultura: Mercè Trápaga - tel. 93-325.57.55 - mtrapagacua@gmail.com
Vocal Cultura i Relacions Socis: Rosa Corominas - tel. 609.004.791 - rocosa108@hotmail.com
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