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BON NADAL
Encara no fa un mes, el 29 de novembre, l’Evangeli del dia ens avisava: “Vosaltres estigueu alerta:
que l'excés de menjar o l'embriaguesa o les preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor
(...)Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment...” (Lc 21,34-36). L’endemà l’Evangelista Marc (Mc 13,
33-37) en el primer diumenge d’Advent ens venia a dir més o menys el mateix. “Vetlleu, no sabeu
quan tornarà l’amo de casa.” I resulta que l’amo ha arribat i ens ha trobat vetllant. Però aquest
amo, no és un home d’aspecte imponent i ferotge, envoltat de sabres i cortesans aduladors, aquest
amo és un nen feble, envoltat d’un bou i un ase que li donen escalf amb el seu alè. I aquest amo no
dorm tapat amb llençols de seda sinó que jeu damunt de la palla d’una menjadora i no té cortesans
aduladors sinó una mare i un pare amatents i meravellats.
Visquem aquest moment de privilegi que el Nadal ens porta cada any i visquem-lo amb el cor alegre
i el cap despert. Sense excessos que ens podrien torbar la ment i l’ànima, perquè ni la son ni la
mandra ni una digestió pesada ens llevin ni el més petit detall del naixement de Jesús quan ens
apleguem com a poble de Déu en la Missa del Gall. Visquem un Nadal auster (no gasiu) a la taula i
ric en l’amor i la solidaritat. Deixem les eines de la feina perquè cap neguit ens allunyi de l’Infant
Jesús, demà ja hi tornarem, demà haurem de tornar perquè el món necessitarà mans per dreçar-lo i
pensarem i treballarem pels pobres i espoliats, els solitaris i els mancats d’amor. Aquesta nit
carreguem les piles i cantem al Nen les cançons de bressol que l’ajudin a agafar el son. BON NADAL
a tots els homes i dones de bona voluntat i als altres també.

Novetat: a partir d’aquest número encetem un seguit de col·laboracions en la pàgina interior. I comencem
amb un plat fort, l’article que ens ha fet arribar el Germà Josep Espuny.

LA COL·LABORACIÓ DEL MES
Compartir la Missió, Compartir la Vocació

No deu ser tan
difícil, doncs,
que un grup
d’educadors/es que
treballen a la
mateixa escola,
trobin un espai
comú de diàleg, de
sintonia profunda,
de fils invisibles

Hem convertit l’expressió “Missió compartida” en unes paraules molt
freqüents entre nosaltres, ja des de fa anys, i sobretot, des del 43 Capítol
General (any 2000). D’entrada, això és bo, les paraules expressen una
realitat o, si més no, un desig que tots tenim. Però de tant en tant, cal que
hi tornem a reflexionar una mica.
Missió suggereix sempre “enviament” (almenys aquest n’és l’origen
etimològic). Ser enviat i sentir-se enviat, en el nostre cas, a l’educació dels
nens i joves que trobem cada dia a les nostres aules. Hem llegit sovint als
fulls del 25 que només es pot educar des d’una vocació; i en el fons, vol
dir que això d’educar és cosa d’estimació, com han dit al llarg de la
història tants i tants pensadors, des de Plató als pedagogs contemporanis,
passant – no podia ser d’altra manera – per Joan de la Salle. No deu ser tan
difícil, doncs, que un grup d’educadors/es que treballen a la mateixa
escola, trobin un espai comú de diàleg, de sintonia profunda, de fils
invisibles (això no els fa menys reals) que els vagin conduint cap a una
comunitat intencional. Això ja és el principi d’una missió compartida. En
una escola, tots aquells que hi col·laboren ho fan des de posicions diverses
en l’àmbit cultural i religiós; cadascú des de la història personal, que és
plural i a més, que no és uniforme, com no ho és mai la vida. Que tots
penséssim més o menys el mateix seria organitzativament molt còmode,
però pretendre-ho és il·lusori i a més, tampoc fóra massa recomanable;
sobretot, pensant que els nostres alumnes viuen en un món saturat
d’informació però sovint mancat de criteris – que només s’adquireixen en
la confrontació dialogal de parers-. Per tant, el primer pas es fa compartint
la vocació, que és aquest espai on tots ens podem sentir còmodes; i
llavors, sense por, invitar aquells que vulguin a fer un pas més i sentir-se
enviats: és a dir, sentir-se cridats a compartir també una missió a la qual
Déu ens ha anat conduint, moltes vegades de manera imperceptible. El
Papa Francesc, a Evangelii Gaudium (119) ho expressa molt bé dient que
tots els batejats som “deixebles missioners”; i que més enllà de les
limitacions i els dubtes que tots podem tenir en la vida de fe, que és un
dinamisme constant, l’Esperit de Déu ens atorga a tots una mena de
saviesa que ens ajuda a discernir la veritat.
Compartir la missió, compartir la vocació, és ajudar-nos mútuament a
recórrer aquest camí, tal com ho va fer Joan de La Salle amb els primers
germans que van confiar en ell. Avui, La Salle som tots i seguim essent
enviats en missió a un món que, sovint sense adonar-se’n del tot, continua
assedegat de Déu.
Germà Josep Espuny

LA PREGÀRIA DEL 25

El PSALM (Isaïes 9, 1-5)
Ant. Uh, uh, uh, Adoramus te Domine
El poble que caminava en la fosca
ha vist una gran llum;
una llum ha resplendit
per als qui vivien
al país tenebrós.

LA CANÇÓ
Joia en el món! Jesús és nat!.
Oh terra! el teu Senyor
rep amb amor i humilitat
i canta sa llaor (2)
i canta, i canta sa llaor.
Joia en el món! Amb nostres cants
lloem el Salvador;
muntanyes, rius, comes i plans
ens facin de ressò (2)
ens facin, ens facin de ressò.
Joia en el món! Des del coval
Jesús ens obrirà
del paradís l'auri portal
i allí ens acollirà (2)
i allí, i allí ens acollirà.

Tu, Senyor, els has multiplicat,
els has omplert
d'una alegria immensa.
S'alegren davant teu
com la gent a la sega,
com els vencedors
que es reparteixen el botí.
El jou que els afeixugava,
la barra que duien a l'espatlla,
el garrot del seu opressor,
tot ho has trossejat
com el dia de Madian.
Les botes dels soldats
que sotraguejaven la terra
i els mantells rebolcats en la sang,
tot crema alhora, el foc ho devora.
Perquè ens ha nascut un infant,
ens ha estat donat un fill
que porta a l'espatlla
la insígnia de sobirà.
Aquest és el seu nom:
«Conseller prodigiós», «Déu heroi»,
«Pare per sempre»,
«Príncep de pau».

L’Evangeli (Lc 2, 1-14)
Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. Aquest cens
va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure's a la seva
població d'origen. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Nazaret, a Judea, al poble de David,
que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d'inscriure's
juntament amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill.
Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb
bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se.
A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu
ramat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van
espantar molt. Però l'àngel els digué:
--No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, a la
ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal:
trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.
I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:
--Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.

Comentari de l’Evangeli
No fa gaire algú ens deia de com li és difícil viure la joia del Nadal. És cert que aquesta festa
desvetlla sentiments de solitud i patiment en moltes persones, molt més si viuen aïllades o en
situació d’exclusió. Però, avui, sembla que viure la joia del Nadal no és tan evident per a molts dels
nostres contemporanis. Potser per aquesta raó cada dia hi ha més famílies que privilegien un Nadal
solidari, una festa sota el signe del comerç just o del respecte a la Creació. Les iniciatives per viure
el Nadal “d’una altra manera” confirmen la necessitat de donar un sentit a aquesta festa.
Sentir plenament la joia del Nadal no és, ni tan senzill ni tan natural. És sens dubte un acte de fe.
L’Escriptura ens pot il·luminar. En l’Antic Testament, Isaïes es fa ressò d’un poble que espera. Una
espera ancestral, transmesa de generació en generació. I el Nou testament ens confirma que l’espera
ha estat acomplerta: Déu ha vingut a viure entre nosaltres i com un de nosaltres. La pregunta se’ns
fa personalment: Què esperem? Podem ser feliços si no esprem res? Podem viure en l’esperança
sense un acte de fe? Des dels inicis, tastar plenament la joia del Nadal, és tastar la joia de Déu
donant-nos el seu Fill. Des de sempre, Déu estima el Nadal des del més pregon del seu ésser.

Pregàries
 Per a totes aquelles persones que esperen la nostra pregària, vine petit Jesús.
 Per tot els generosos de cor que faran que el Nadal sigui també una festa pels pobres,
vine petit Jesús.
 Per les mares que avui donaran la vida a un nou ésser, vine petit Jesús.
 Per a tots els qui han deixat la seva llar per servir en països necessitats, vine petit Jesús.
 Pels nens i nenes que avui t’adoraran des de la seva innocència, vine petit Jesús.
 Per tots nosaltres, perquè en el nostre cor quedi sempre un racó pels qui pateixen, vine
petit Jesús.
Vine i escolta la pregària que Jesús ens va ensenyar: Pare nostre...
Senyor, que has escollit Sant Joan Baptista De La Salle
per formar els joves en la vida cristiana,
seguiu suscitant en la vostra Església Educadors i Germans
que es lliurin plenament a aquesta obra de formació humana i religiosa.
Per Crist, Senyor nostre.

