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Des d'Alacant a la Provença
qui mor no mor, si el son és clar
quan neix la llum en el quintar.
La gent s'agleva en la nit dura,
tots anuncien la ventura,
les Illes porten el saïm,
i els de l'Urgell, farina pura:
qui res no té, clarors del cim.
La fe que bull no té captura
i no es fa el Pa sense el Llevat:

J. V. Foix

Ens ho diu el gran poeta de Sarrià: “A cal fuster hi ha novetat”. Però en aquest cas, el “fuster”
no té casa, ni la té Maria, ni l’infant Jesús. I això ens porta a una realitat que en el nostre país i
en el món es fa cruel realitat. Ens costa aprendre la lliçó que l’escenari del naixement de Jesús
ens dóna. Avui i fa 2.000 anys la dignitat de la persona està supeditada als poderosos, i avui
també a la fredor dels mercats financers. El “sagrat” rendiment econòmic resta indiferent,
davant d’un drama sigui individual d’una família desdonada, o sigui col·lectiu dels refugiats que
s’escapen de la guerra i la destrucció propiciada per armes que ens fabriquem en els països rics.
Fa més de dos mil anys que a cal fuster hi ha novetat, fa més de dos mil anys que se’ns fa present
el drama d’aquella família de Natzaret, retrat de tantes famílies d’avui, i fa tot aquest temps
que ens entendrim.
I ens entendrim, i fem bé, perquè la tendresa ens fa més forts per a la lluita. La tendresa ens fa
tornar a la mirada de la infantesa, l’aplec familiar, els cants al voltant de l’altar en la Missa del
Gall, el sopar modest que ens prepara per a la gran festa del dia de Nadal. Hem de fer una treva
en les nostres preocupacions i lliurar-nos plenament en l’adoració de l’Infant Jesús, perquè d’ell
neix la llum que ens ha de fer avançar vers la justícia, la igualtat entre els éssers humans, el
respecte a la natura. Ell, el menut, és la Llum que ens ha de treure de les foscors individuals i
col·lectives. No hi ha més camí.
Davant del pessebre entonem els cants més dolços i deixem, com una ofrena, els nostres
desitjos de pau i el nostre compromís per un món de justícia.
A totes i a tots, Bon Nadal!

“Quan no sàpigues on vas, recorda d’on véns”
Sotigui Kouyaté

D’alguna manera sempre estem vivint dels residus dels pensaments i accions que hem viscut en el passat. En
el llibre de les lamentacions llegim “Mirem quins camins hem seguit. Revisem-los, tornem al Senyor” (Lam
3,40) i, certament, hem de reconèixer que no ens cal que arribi l’Advent per reconèixer que el nostre passat, la
nostra vida, està sempre necessitada de la mirada misericordiosa del Senyor.
Reconeixem que, moltes vegades, no sabem on anem, ens falta visió, projecte, i és per això que ens costa tant
viure amb esperit i ment oberta al futur. Ens costa descobrir la “novetat” del Déu encarnat en el nostre món.
Ens costa entendre allò de ”Espereu la vinguda del dia de Déu i feu tot el possible perquè arribi aviat. Aquell
dia el cel, inflamat, es dissoldrà, i els elements del món, abrandats, es fondran” (2P 3,12). Ens costa aconseguir
que la Bona Nova de Jesús sigui el nostre referent significatiu i vital. Y, és que, homes i dones de carn i ossos,
ens entossudim en no posar tots els mitjans que ens permetin seguir creixent interiorment.
En aquests primers mesos com a Conseller general he pregat molt per tots vosaltres davant les relíquies del
nostre Fundador. Sóc conscient de les dificultats que comporta la vostra missió, el vostre servei en “ajudar a
suscitat, discernir i decidir el futur vocacional dels nostres joves.
Tot és inútil si Déu no està dins de cada un de nosaltres. Per això em pregunto i us pregunto:
Fins a quin punt estem intentant “fer avançar l’arribada del dia de Déu, fins a quin punt ens esforcem a
transmetre vitalment a aquest Déu que és proper, acollida, alegria, compromís, afecte, bondat, comprensió...?
No podria ser aquest un bon objectiu per aquests dies: OBRIR-NOS A LA NOVETAT, sense limitar-nos en
l’anar fent, simplement a sobreviure, fugir de repetir esquemes fruit d’aquest anar fent, “sempre s’ha fet així”?
José Saramago en el seu llibre “L’home duplicat” escriu que “... qui ha donat roses una vegada, no pot tornar a
donar menys que roses...”. Sens dubte, tenim tant per donar que seria injust entossudir-nos a viure tancats a
la novetat perquè tenim el perill de viure trists i sense sentit, avorrits, amb un to vital depressiu. No! De cap
manera. El Senyor ens ha escollit per tot el contrari, per a ser feliços, per a ser persones generoses, lliurades i
optimistes, comunicadors d’alegria i energia, roses sempre fresques encara que hi hagi motius per marcir-les.
Des de la fe només podem viure oberts a la novetat que el Senyor ens ofereix cada dia, i en cada moment de
la nostra història.
Sant Joan Baptista de La Salle ens recorda que “el temps se’ns ha donat
per guanyar el cel” (CT 13,10,2). La clau està en com caminem per
arribar i no en prodigar laments inútils i estèrils que dificulten encara més
créixer en el misteri de Déu i en donar vida al nostre entorn immediat.
L’escriptora de l’Amèrica del Nord Ursula Le Guin afirma: “Convé tenir
una finalitat envers on dirigir-nos, però és el camí el que, definitivament,
importa”. Ens cal fer que aquest trajecte, aquest camí de lliurament al
Senyor i de servei al Regne mitjançant el ministeri de les vocacions
estigui ple de vida i novetat com no pot ser d’altre manera per a qui viu
compromès en anunciar precisament la Bona Nova.

En qualsevol cas, anem a la Paraula de Déu recordant al profeta quan ens dius: “Jo els donaré un sol cor i els
infondré un esperit nou; trauré d'ells aquest cor de pedra i els en donaré un de carn” (Ez 11,19) i demanem al
Senyor que en aquest nou Advent ens faci més humans, ens doni el seu esperit per a viure més feliços i amb
les forces necessàries per a superar les dificultats que suposa sempre pretendre ser novetat pels altres.
Gràcies de tot cor de part de tot el Consell General pel vostre testimoni i dedicació i us animem a seguir aportant
el millor de cada un en aquest ministeri a favor de les vocacions lasal·lianes i, de manera especial, a la del
Germà.
Units en Sant Joan Baptista de La Salle
Germà Rafa Matas, Conseller General

Aquesta és la història del rei Oleguer Tercer Mira que Bé, el quart rei
d'Orient. Durant molt de temps tothom ha pensat que de reis només n'hi
havia tres: Melcior, Gaspar i Baltasar, però la veritat és que n'eren quatre.
El rei Oleguer Tercer Mira que Bé, era savi i bo, i també igual que els altres
tres va veure una estrella dalt del cel i va decidir seguir-la per anar a veure
l'Infant Jesús.
Va trigar poc en fer els preparatius, i per tot equipatge va agafar una
caixeta amb maragdes, unes pedres precioses de molt valor, per oferir al
Nen Jesús. Aquest és el relat del seu viatge.
Sortint el seu país i tot seguint l'Estel, el rei va arribar a una prada
tranquil·la on treballaven el camp uns quants camperols i camperoles, que
li van explicar que havien tingut un any de molta sequera i que no tenien collita. El rei es va
commoure profundament en veure'ls a tots tan preocupats i mirant el tresor de la seva caixeta
els hi va donar una pedra i el seu anell d'or perquè compressin llavors noves. El rei a més, es va
quedar un temps amb ells, compartint la seva alegria.
El Rei Oleguer va continuar el seu viatge, i seguint l'Estel que el portaria fins a Betlem, va arribar
a un poblet de pescadors, on li van explicar que un gran temporal els havia fet perdre el vaixell.
Altra vegada el rei es va commoure i els hi va donar una maragda, el seu cinturó d'or, i una mica
del seu temps per celebrar amb ells que s'havien acabat els problemes.

Després de la festa amb els pescadors, el rei Oleguer es va despistar una mica i per comptes de
seguir l'Estel amb cua que el portaria fins a Betlem, va seguir l'estrella Polar, que el va portar
fins un poble d'esquimals que estaven contents perquè els havia nascut un nen, però
preocupats perquè no tenien amb què abrigar-lo. El rei Oleguer de nou va pensar que ell podia
ajudar-los i els va donar una maragda i la seva capa per tapar el nen. Els esquimals, agraïts li van
demanar que es quedes amb ells una mica, i ell, a contracor, doncs ja veia que estava fent tard
per anar a Betlem, va decidir quedar-s'hi uns dies.
Allunyant-se del Pol nord, el rei va arribar a uns prats verds i fèrtils on pasturaven tranquil·les
algunes ovelles, i on va trobar uns pastors que cridaven molt per parlar, i que li van explicar al
rei que parlaven tant fort perquè se'ls hi havia trencat el pont que unia les dues parts de la vall
i no havien pogut trobar cap pilar de material prou resistent per refer-lo. Abans de que ells
demanin res, el rei els va oferir el seu bàcul per que fes de pilar del pont i una altra maragda per
acabar d'arreglar-lo. Amb l'ajuda de tots, fins i tot amb la del rei Oleguer, el pont va quedar
refet en uns quants dies, tot i que això encara va fer endarrerir més el viatge del rei cap a Betlem.
Tot seguint l'estel, el rei Oleguer va arribar a un bosc espès, on uns llenyataires que estaven fent
una casa per una parella jove que s'havia de casar, estaven preocupats perquè se'ls havia
trencat la serra amb la que estaven treballant.
El rei Oleguer, com sempre generós i disposat, els va donar la seva corona per a fer una serra
nova i la darrera maragda que li quedava. Els nuvis van fer una gran festa i van demanar al rei
que es quedés amb ells una mica, i ell tot i que ja sabia que anava amb molt de retard, s'hi va
quedar.
Després d'un viatge llarg i ple d’aventures, el rei Oleguer estava content perquè per fi estava
arribant a Betlem, on podria veure el nen Jesús.
Però quan hi va arribar, les coses no van ser com ell esperava. Havia arribat molt tard, i Josep,
Maria i el nen ja havien marxat. Quan ell explica a la gent qui és, es riuen d'ell i no el creuen,
perquè no porta ni capa, ni corona, ni res.
El rei està molt cansat i explica a un nens que troba, la seva història. Cansat i trist el bon rei
s'adorm.
Però Déu és bo i estima el rei i per això li envia un àngel que li explica que Déu està molt content
per tot el que ha fet i que li concedeix una mena de gràcia especial: Com que ha arribat tard i
no ha pogut veure el Nen Jesús, cada vegada que ajudi a algú, veurà en el seu rostre el rostre
de Jesús.
I aquesta gràcia es ben certa, i és fa realitat cada Nadal, per això cal que parem bé l'orella a la
notícia que ens porta a tots l'àngel:
SI OFEREIXES EL QUE TENS, SI OFEREIXES EL TEU TEMPS, VEURÀS JESÚS EN L'ALTRE GENT!
Materials de la
LLUM DE LA PAU
Un regal per la pau

Antoine Chevrier

LA PREGÀRIA DEL 25

Els àngels són com els homes en temps de
recés.
Victor Hugo (1475-1564)

Els àngels d’avui, són tots aquells que
s’interessen pels altres abans d’interessarse per ells mateixos.
(Win Wenders, cineasta alemany)

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.
(Lc 2, 9-11)

La nit és com un gran vall on els àngels
juguen a les bales amb les estrelles.
(Maurice Carême 1899-1978, poeta i escriptor belga)

Els àngels porten ales invisibles que, sense
voler, toquen la pell dels seus protegits: les
pessigades i les pessigolles són ells.
(Yves Simon, cantant i escriptor)

Per llurs secretes inspiracions, els àngels
donen a l’ànima una gran coneixença de
Déu; l’envolten així d’una més viva flama
d’amor per Ell.
(Sant Joan de la Creu 1542-1591)

Si tu esperes d’un altre que et doni plaer i
alegria, però l’estimes? No. Tu només
t’estimes a tu mateix. Tu li demanes que es
posi al servei del teu amor per a tu mateix.
L’amor veritable és el plaer que ens dóna el
plaer de l’altre, l’alegria que neix en mi de
l’espectacle de la seva alegria, la felicitat
que sentim de saber-lo feliç. Plaer del plaer,
alegria de l’alegria, felicitat de la felicitat,
això és l’amor i res més.

Encén una flama en els teus ulls,
és Nadal.
Mira al teu voltant,
hi ha set de llum i de pau.
Encén un foc en les teves mans,
és Nadal.
Obre-les als qui no tenen res,
la tendresa la tens a la punta dels teus dits.
Encén un estel en el teu cel,
és Nadal.
Ell dirà als qui busquen
que tota vida té sentit.
Encén una llar a l’hivern,
és Nadal.
La força del teu cor escalfarà el cor del món.

Tots els infants són petits déus i com el de
Betlem, déus pobres i nus. Quan arriba la nit
les dues febleses s’uneixen, de ser ben
petits i d’abandonar-se, punys tancats en el
dormir, com si tot el món tingués la forma
d’un bressol, com si totes les ànimes fossin
tendres, com si la mort no ens rondés mai,
amb el seu aspecte de lladre.

N’hi ha prou amb un tió encès per escalfar
el món, per escalfar el cor més gelat.

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.
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.

El dia de Nadal ens ofereix un dels texts més densos del Nou Testament: el Pròleg de Joan. El “nen
Jesús” que hem acotxat en els nostres pessebres la vetlla de nadal, no el poden reduir a la nostra
dimensió. “Per Ell tot ha vingut a l'existència”, el Verb de Déu, la Vida, la llum veritable, el Fill únic
del Pare. Com es poden tenir les dues naturaleses al mateix temps: humana i divina? Aquí arribem
al misteri inabastable. Ens cal temps i molta humilitat per entrar en aquest misteri. Només es
revelarà si l’acollim per la fe. “Ell ha vingut a l'existència, i el món no l'ha reconegut.” Déu no
s’imposa a l’home, no el força, però s’atura davant la nostra porta i truca: Tu seràs el meu fill, et
donaré un lloc en la meva plenitud, si tu vols!

Senyor, per totes les persones al límit en el seu dolor, avui et preguem.

Resposta a les pregàries: Pare i Senyor nostre, t’ho demanem humilment.
 Per l’Església d’Orient i Occident: perquè siguin nombrosos els missatgers que anunciïn la
pau amb la seva paraula i el seu testimoni.
 Pels responsables polítics. Que avui s’aturi el brogit de les armes i que regni la justícia i la pau.
 Pels no creients. Pels qui dubten de la seva fe. Pels qui acompanyen a les persones que
busquen.
 Per les nostres Comunitats Educatives, perquè segueixin donant testimoniatge de la salvació
de Déu.
 Pels Germans, que segueixin bevent amb fidelitat de la font de la saviesa del nostre Fundador.
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.

