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Salutació del nostre Consiliari Mn. Joan Perera.
En aquesta entrada d'any, voldria posar en relleu dos fets.
El primer. Comencem el 2018 invocant la Mare de Déu en la Jornada Mundial de la Pau perquè el nou any
sigui un avenç en la concòrdia i en el respecte a la dignitat i a la llibertat de les persones i dels pobles. Ens
cal, als cristians, la necessària sensibilitat per de seguir els esdeveniments i el camí de la humanitat.
Personalment he trobat molt significativa la carta que el Papa Francesc ha adreçat al president executiu del
Fòrum Econòmic Mundial reunit a Davos del 23 al 26 de gener, en què advoca per un millor ordre econòmic i
social a favor de les persones i també de la família. Us n'envio el link tot recomanant-vos-en la lectura:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/01/23/davos.html.
En segon lloc, hem celebrat, com cada any, del 18 al 25 de gener, la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. La nostra Associació s'uneix a aquesta intenció per tal que les ferides que, al llarg de la història,
s'han produït en la unió dels cristians, puguin guarir-se i que arribi el dia en què puguem compartir
plenament la fe i la comunió. Encomanem-ho a la intercessió de Maria, la qual, com a Mare de l'Església,
acull tots els qui creuen en el seu Fill. I no ens cansem mai de pregar perquè la pau i la unitat regnin entre els
seguidors de Jesucrist. Al nostre nivell, fem possible aquesta pau en els nostres cercles d'actuació.
De tot cor us saludo desitjant-vos un bon any 2018!
Mn. Joan Perera, consiliari

Crònica de la Trobada d'Advent - Nadal 2017. Per en Joan Bragulat.
Aquesta tradicional Trobada d'Advent, realitzada el diumenge dia 17 de desembre de 2.017, es va viure amb
molta il·lusió els tres Actes que la Junta Rectora havia preparat. Van ser molt emotius:
* El Segrest de Núria. Agraïm la presentació del documental pel seu autor, Sr. Manuel Castellet, "El
Segrest de Núria", és un fet molt important per als Amics de Núria, ja que es tracta de la nostra Mare de
Déu. En definitiva, aquest documental que vàrem contemplar unes 35 persones a l'Auditorium de la
Parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona, ens porta a la Memòria Històrica d'uns fets que van ser
reals i viscuts per persones presents a la presentació del documental i que sempre més seran recordats.
* Celebració de l'Eucaristia a la Parròquia de Núria de Barcelona. Vàrem pregar i cantar en la
Missa d'Advent, com a preparació del Nadal, per la vinguda del Salvador, el Senyor. I com de costum en les
nostres celebracions, vàrem tenir un record molt especial per els Amics de Núria que ens van deixat durant
l'any 2.017. El nostre agraïment a Mossèn Santiago Bueno, Rector de la Parròquia de Núria, per facilitar-nos
les instal·lacions de l"Auditorium".
* Dinar de Germanor. Les celebracions de la taula també són molt importants, ja que ens donen la
possibilitat de retrobar-nos. Els Amics de Núria, sempre hem fet aquest retrobament. Ens ajuda a ser més
Amics al voltant de la Mare de Déu de Núria. Amb el brindis final ens vam desitjar unes Bones i Santes Festes
de Nadal.

Veredicte del 1r. Concurs de Fotografia Estiu-2017. Per en Josep Ma. Vilumara.
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El jurat del concurs de fotografia “La fraternitat en els camins de Núria” organitzat pels Amics de Núria, compost per:
• Carles Baijet Torrents, del Camí de Montserrat a Núria,
• Ivan Ferreres Pujol i David Molero Saura, de l’escola internacional de fotografia, i
• Pilar Garcia i Garcia i Josep Maria Vilumara i Lamarca, de la Junta Rectora dels Amics de Núria.
Reunits el dia 20 de Desembre del 2017, a les 19:00h, a l’escola internacional de fotografia, carrer Méndez Núñez num. 14,
han acordat concedir:
Primer premi
• Rosa Maria Callés Sònia, de Barcelona, amb el pseudònim “Tàndem Coach”
Segon Premi
• Anna Pedrico Ticó, de Mataró, amb el pseudònim “AP1”
Tercer Premi
• Santiago Torruella Sardà, de Vacarisses, amb el pseudònim “Pelegrí Núria 1”
* Els premis seran lliurats al final de l'Assemblea General dels Amics de Núria el dia 24 de febrer de 2018. Vegeu les
fotografies premiades al dors de la Convocatòria de l'Assemblea.

Qui és el pastor Amadeu ?
Amadeu era de Dalmàcia (actualment dins l'estat de Croàcia). En somnis, Déu li digué que havia d'anar en un indret
del Pirineu, als ports de Núria, on veuria un pla entre dos rius, amb una pedra blanca. Allí havia de construir una
capella dedicada a la Mare de Déu. Ell, dubtant d'aquesta veu, ho consultà al seu bisbe, el qual li proposà de fer uns
dies de dejuni i pregària per tal d'aclarir l'origen d'aquest somni, i li assegurà que ell mateix, el bisbe, també faria
dejunis. Quan Amadeu, al cap de set dies, retornà al bisbe, aquest l'apressà a marxar de seguida per complir el
manament del somni, car ell mateix havia rebut el missatge tot dormint.
Amadeu arribà a Núria cap al 1072, i hi trobà els pastors, que conservaven la memòria de Sant Gil, i que li parlaren de
la Imatge que Gil va fer i que va deixar amagada juntament amb la Creu, la Campana i l'Olla. Amadeu, que era
constructor, marcà els límits del nou edifici i, ajudat pels pastors, construí la humil capella que hauria d'acollir la Mare
de Déu de Núria.
Amadeu, un cop feta la capella, marxà. Al cap d'uns tres anys dos pastors trobaren la cova tapiada on Gil amagà la
Imatge i els tres sagrats objectes. Fou gràcies a un bou que insistentment gratava un determinat lloc. A partir de la
troballa, començà la devoció a la Mare de Déu de Núria a la capella d'Amadeu, on van dipositar la Imatge amb la
Campana, la Creu i l'Olla. La primera missa hi va tenir lloc el 8 de setembre de 1079, presidida pel rector de Queralbs.
Damunt del pla de Núria, a l'anomenat Bosc de Sant Gil, hi ha dues cavitats conegudes com a Cova de Sant Gil i Cova
d'Amadeu on la tradició diu que van viure-hi.
Amadeu és venerat popularment a Núria; sense haver estat beatificat, rep la
consideració de servent de Déu, amb la qual apareix als goigs en honor seu.

La "Llar Amadeu" al servei de la pastoral juvenil i del pelegrí
Expliquem la història d'Amadeu perquè entenguem els motius que han portat el
nostre consiliari a anomenar "Llar Amadeu" un futur espai al servei de la pastoral
juvenil i del pelegrí. Els Amics de Núria anem col·laborant en aquesta obra. Es
poden fer donatius (desgraven) al Santuari de Núria indicant "Llar Amadeu" al
compte corrent: Caixabank : ES80 2100 8108 0323 0005 8976

Seixantè Aniversari de la Fundació dels Amics de Núria.
(1958-2018).
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Amb motiu de la Celebració del 60è Aniversari de la fundació de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria - Amics de
Núria, us fem arribar aquest document de l'Acta Històrica del dia 15 de juny del 1958, i que el nostre soci Josep Ma. Jujol
ens va proporcionar en el butlletí Núria nº 8 del 1983 i que reproduïm íntegrament, pel seu valor històric, ja que aquell
any precisament celebràvem el 25é Aniversari de la fundació dels Amics de Núria.

Notícies de la Parròquia de la Mare de Déu de Núria.
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Tal com informàvem en els fulls anteriors 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 nou donatiu de
500,00 €. 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

Cobrament Quotes 2018.
Aquest any el cobrament de les quotes als Socis les farem el mes de març del 2018.

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. Maria
Llobet Jorba. Expressem als seus familiars el nostre condol. Que reposi en la pau del Senyor i que la Mare de Déu de
Núria la aculli per presentar-la a la Casa del Pare. Al Santuari-Basílica de Núria se li ha dit la Missa 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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