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La societat està convulsada per l’onada de violència que es va propagant a tots indrets.
Certament això no és viure. L’educació per a la tècnica ha ofegat l’educació per a la vida. L’afany
per un bon esdevenidor ha reduït la visió de l’home, que ha marginat els drets dels seus
semblants. Hom es pregunta: A on anem a parar? La violència engendra més violència; per
naturalesa està incapacitada per a generar pau; a tot estirar pot posar la por al cos.
L’esperit de Jesús, que ha d’animar als cristians, porta per altres camins. La pau veritable és fruit
de tota una altre mena de treball.
Per ajudar a descobrir-ho ens pot servir la comparació de dues frases consagrades per la història.
Una diu: si vols la pau, preparat per la guerra!, i l’altra: “La Pau és el fruit de la justícia”.
La primera pot ser tal vegada un recurs d’última instància. I tampoc assegura la veritable pau.
Pot aconseguir un cert ordre establert de “guerra freda”. L’experiència ens ho diu prou.
La pau veritable es fonamenta en la justícia. És un projecte centrat en Déu, Pare de tots, que vol
que tots els homes visquin en igualtat i s’ajudin els uns als altres a viure com a pertoca a tota
persona humana. Germans de la gran família humana.
Certament la justícia edifica la pau. La pau és el fruit de la justícia.
Bisbe Jaume Camprodon

Aquest any es podria pensar en un pessebre diferent,
sense àngels, sense pastors i sense reis. En el seu lloc
podríem posar-hi aquestes figures:







Un aturat: no té treball. Potser aquesta nit algú li
proporcioni recursos per a la seva família.
Un sense sostre: se sent sol i exclòs. Potser avui algú s’apropi i comparteixin una sopa
calenta.
Un famolenc: té el ventre inflat, però el seu estómac està buit. Potser aquesta nit
menjarà una mica.
Un emigrant: no té llar, no té pàtria. Potser aquesta nit algú l’aculli.
Un pres: se sent al marge de la societat. Potser aquesta nit li arribi una ràfega de
llibertat.
Un malalt: ingressat en un hospital. Potser aquesta nit algú li faci companyia.

Tots estan aquí entorn del Nen que acaba de néixer i que ve perquè cadascun d'ells pugui sortir
de la seva nit i renéixer a la vida.

LA PREGÀRIA DEL 25

Antífona.
La terra sencera ha vist la salvació de Déu
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.
El Senyor ha revelat el seu triomf
i els pobles contemplen la salvació.
S'ha recordat de l'amor
que guarda fidelment a la casa d'Israel.
Tothom ha vist,
d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
El camí significa humilitat.
Vol dir un renunciament a fi de bé.
Vol dir passar pel mateix recer
que els altres han passat.
Tots els camins van a Roma,
tots els camins, ja ho sabem!
tots els camins van a Roma,
però no van a Betlem!
Perquè a Roma hi ha de tot:
Hi ha misèria i punyalades,
i la púrpura i el llot
i les mitres consagrades!
Perquè a Roma pots anar
amb plomall de capità
amb crossa de pelegrí
o amb garrafa o espasí.
Tot és bo pel teu viatge!
Pots triar-te tu el camí!
Pots triar-te el vent que eslloma,
l’arada, la força, el rem!
Tots els camins van a Roma,
però no van a Betlem!
A Betlem ha nascut l’Infant diví!
Per anar a Betlem,
només hi ha un sol camí.
(frag. Poema de Nadal, J.M. de Sagarra)

Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria.
Canteu al Senyor les vostres melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn.
Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten;
tots els rius aplaudeixen
i aclamen alhora les muntanyes,
en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó.

«No em fan mal els actes de la mala gent, sinó la
terrible indiferència de la bona gent…»
(Martin Luther King).

«El pitjor pecat contra el proïsme no consisteix a
odiar-lo, sinó a mirar-lo amb indiferència.
Aquesta és l’essència de la inhumanitat».
(George Bernard Shaw).

«El mal més gran és la falta d’amor i caritat, la
terrible indiferència cap al veí que viu al nostre
costat, assaltat per l’explotació, la corrupció, la
pobresa i la malaltia»
(Teresa de Calcuta).

«Si ets neutral en situacions d’injustícia, has triat
el costat de l’opressor».
(Desmond Tutu).

Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu.
Ell estava amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l'existència, i res no hi ha vingut sense ell.
En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, i la foscor
no ha pogut ofegar-la.
Déu envià un home que es deia Joan. Vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum,
perquè per ell tothom cregués. Ell no era la llum, venia solament a donar-ne testimoni.
Existia el qui és la llum veritable, el qui ve al món i il·lumina tots els homes. Era present en el
món, que per ell ha vingut a l'existència, i el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva,
i els seus no l'han acollit. Però a tots els qui l'han rebut, als qui creuen en el seu nom, els ha
concedit de ser fills de Déu. No han nascut per descendència de sang, ni d'un desig carnal, ni
d'un voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula s'ha fet home i ha habitat entre
nosaltres, i hem contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de
gràcia i de veritat. Joan dóna testimoni d'ell quan proclama: «És aquell de qui jo deia: El qui ve
després de mi em passa al davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.» De la seva plenitud, tots
nosaltres n'hem rebut gràcia rere gràcia. La Llei fou donada per Moisès, però la gràcia i la veritat
han vingut per Jesucrist. A Déu, ningú no l'ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si
del Pare, és qui l'ha revelat.

La Glòria cantada pels àngels encara ressona, l’estel segueix brillant i indicant el camí als pastors,
sant Joan ens fa comprendre qui és aquest infant que dorm a l’establia: “El qui és la Paraula s’ha fet
home”. Sí, és la Paraula que vivia en Déu des del principi. El misteri de la redempció no es compleix
als sons del triomf de les trompetes, sinó en la humilitat del Fill de Déu, “per a qui tot ha estat fet”.
És en la innocència i la pobresa d’un infant que la nostra Salvació ha començat. Ha vingut per salvarnos i ens ha mostrat el camí de la humilitat: imitant-lo el farem present en nosaltres. “Crist podrà
néixer mil vegades a Betlem, però si Ell no viu en tu, tu seràs mort per sempre”.

Arreu en el món, l’Església celebra el naixement del seu Senyor. Déu s’ha fet home.
L’Escriptura es compleix: tota la terra ha vist el Salvador que Déu ens dóna. Déu s’ha fet tan
proper a nosaltres que ha esdevingut un de nosaltres! A través d’un Fill nounat Déu parla al
seu poble. Pau als homes que Déu estima!

Resposta a les pregàries: Déu de tendresa, recordeu-vos de nosaltres.
 Que la teva llum, Senyor, brilli per totes les famílies del món i doni força a les qui estan en
dificultat. Preguem.
 Que la teva llum, Senyor, brilli en els malalts i presoners, en tots els homes i dones que
pateixen la soledat. Preguem.
 Que la teva llum, Senyor, brilli pels immigrants i els refugiats a la recerca d’una terra on
puguin retrobar la dignitat. Preguem.
 Que la teva llum, Senyor, brilli en el cor de les nostres Comunitats perquè siguin testimonis
de la joia i de l’esperança que porten en llurs cors.
Enfortits per la consciència d’una missió comuna preguem com 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.

