
 

 

 
 

ESPECIAL NADAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quan els savis van veure que l’estrella s’aturava davant l’infant van sentir una gran alegria. 
Llavors l'estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d'ells, fins que s'aturà damunt 
el lloc on era l'infant. L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa (Mt 2, 9-10). 
Nosaltres estem cridats a viure amb alegria la nostra vocació que és diversa però està unida en 
l’estel de La Salle.  
 

Quan una persona ens somriu, nosaltres somriem, és quasi automàtic. Quina és la nostra 
vivència interior? Què transmet el nostre rostre? Vivim contents? Viviu sempre contents en el 
Senyor! Ho repeteixo: viviu contents! Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor 
és a prop. No us inquieteu per res (Fl 4, 4-7). 
 

Aquests dies hem celebrat la rebuda de la Llum de la Pau de Betlem. Certament ens és molt 
necessari recordar que les llumetes de lets per les ciutats i pels pobles ens mostren un Nadal 
comercial, més a prop dels mercaders del temple que del naixement del Salvador. 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, 10-11).  
 

Ens podem preguntar si som portadors de la Pau de Jesús. Si l’anunciem dia a dia, de manera 
quasi imperceptible. Si les persones que ens envolten descobreixen a Jesús en la nostra 
compassió, en la nostra alegria, en els nostre somriure, en la nostra salutació cordial, en la 
nostra pregària, en la nostra comunitat o família, en la nostra vida.. Ell, el menut, és la Llum que 
ens ha de treure de les foscors individuals i col·lectives. No hi ha més camí envers la Pau, la Pau 
és el camí.  A totes i a tots, Bon Nadal! 
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"Per què no comencem una experiència de col·laboració entre congregacions?" De manera 

informal, en una reunió a Madrid de diferents Instituts de Germans, sorgeix aquesta 

pregunta, com qui deixa anar una 'bogeria' a l'aire. Dies després, la qüestió torna a "I per 

què no?". És la idea que finalment impulsen La Salle i Maristes i que s'ha materialitzat a 

Sanlúcar de Barrameda, on, coincidint amb el nou curs 2017-2018, cinc religiosos (tres 

lasal·lians -Mario, Jesús i Vicente- i dos maristes -Samuel i Ramon -) inicien aquest projecte 

comú, convivint en comunitat. 

 

Els Germans Samuel i Mario parlen dels inicis d'aquesta 'aventura'. "Per començar, hem 

d'aconseguir que els nostres Germans, professors, famílies i alumnes coneguin i entenguin 

el perquè d'aquesta experiència de comunitat intercongregacional. Pot ser una bona 

oportunitat per donar visibilitat a la universalitat de l'Església, al valor de la fraternitat 

cristiana, a la riquesa dels diferents carismes ". 

 

La localitat gaditana compte tant amb un col·legi marista –Nuestra Señora de los Reyes- 

com amb una escola La Salle -San Francisco- i ara conviuen aquests germans en el primer 

dels centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coincideixen en la il·lusió envers el projecte i, com indica Mario, "la trajectòria personal de 

cada Germà i les experiències viscudes com a maristes o com a lasal·lians suposaran una 

gran riquesa". Sense metes concretes, amb humilitat i sense altes pretensions, però sí que 

tenen clara una cosa: tenir una experiència de fraternitat, convertir-la en signe per a 

l'Església i el món. "En una societat on cadascú mira per a si mateix, volem oferir un signe 

de fraternitat". I ho faran mentre vegin que els ajuda i permet viure una nova manera de 

ser Germà. 

 

Aquestes dues institucions religioses ja han col·laborat en matèria educativa i pastoral i, 

segurament, s'intensificarà a través d'aquesta convivència.  

 



A la ment, alhora, tenen el projecte 'Fratelli', també de Maristes i La Salle per a nens 

refugiats al Líban, no per imitar-lo -sinó com a exemple i motivació del que junts poden 

aconseguir, respectant, participant i acompanyant a les dues obres educatives. La vida 

religiosa per naturalesa està cridada a ser profeta del nostre temps. "I des d'aquest 

profetisme volem demostrar que la fraternitat és possible en un món contagiat per 

l'individualisme i la competència. Entenem que aquest és un signe que l'Església necessita fer 

explícit enmig d'un món tan atomitzat i dividit ", afegeixen els Germans. 

 

En definitiva, el repte més important és el de seguir responent a la seva vocació d'educadors 

amb nens i joves i evangelitzar, atendre les necessitats del nostre entorn i construir una 

fraternitat significativa per al barri. Les seves reflexions finals resumeixen a la perfecció 

aquest sentir: "Volem que la il·lusió amb la qual nosaltres afrontem aquesta experiència la 

visquin tots els nostres germans; contribuir a que els joves estiguin oberts a l'acció de 

l'Esperit i si, amb les nostres vides, som capaços de dir alguna cosa, aquí hi haurà el 

missatge. Sobren les paraules ".  

 

Germans Samuel i Mario,  

Comunidad Fratelli Sanlúcar de Barrameda 

Maristes – La Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El nen mira la negra lona de la tenda. És un de tants refugiats en un campament a l’Europa de 

l’Est. No hi poso nom a ningú, ni de cap lloc, perquè la quantitat de persones desarrelades és 

prou important per no detallar noms. 

 

Amb el seu germà gran ha fugit del seu país. Fugit, potser no és la paraula adient, han estat 

expulsats pel horror d’una situació que no entenen. En la seva terra, sota les ruïnes de les cases 

bombardejades pels uns o els altres ha quedat tota la família. Han mort soterrats avis, pares, 

germans, tiets i cosins. Només han sobreviscut a la massacre el seu germà gran, que ha perdut 

també dona i fills, i ell, el més petits de tots els germans. El seu germà gran exerceix de pare i a 

vegades dubte com cridar-lo.  
 

Aquesta nit de Nadal els grans han recollit la mainada a la gran tenda enmig del campament. 

Tothom està neguitós. Les exigües provisions que els donen s’han acabat així com la que els fan 

arribar els voluntaris cooperants. Les dones amb quatre patates, una mica de verdura i arròs, i 

molta aigua han cuinat unes sopes que, barrejades amb farina, almenys apaivaguen la fam dels 

estómacs de tothom. Com són tants a menjar han hagut d’afegir-ne més aigua. Finalment ha 

estat només un glop d’aigua calenta amb una mica de gust a ... És tan difós el sabor que ningú 

endevina ben bé a què sap.  
 

El nen, observa com si la claror fos la d’una estrella que travessa la lona com una ombra difusa 

i un xic clara. Després dues, més tard quatre. Mig clapat pel son i la fam recorda que el seu pare 

allà en el seu país des de la teulada li mostrava les estrelles. Aquella Vega; l’altra, la constel·lació 

d’Orió... i tantes més que lluïen en un cel blau i sense pol·lució. Estrelles visibles des del seu 

bonic país, ara assolat i destruït. Enyora, en el mateix instant, la terrassa i el notar el pare al seu 

costat. 
 

Però no, la llum, tal vegada les estrelles, a poc a poc davallen cap a la terra. El campament 

s’omple de gatzara. Mil veus clamant al cel i als homes de bona voluntat. 

 

Sona un crit unànime dit per moltes goles fa un moment desesperades. 

Els camions dels cooperants! 

 

Poc després entren els familiars a recollir la 

mainada. Alegres abracen als seus. El seu germà-

pare fica entre les mans del nen un petit joguet.  
 

Poc després grans, joves i nens es reuneixen a la 

plaça central. Oblidant-se dels diferents credos, 

barrejades les creences, tots donen gràcies al 

Déu del cel i als seus emissaris, els voluntaris que 

treballen i els ajuden a sobreviure. 

 

Miquel Pujol Mur 

 



 

 
Antoine Chevrier 

 



 
 

 

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’interessar-
se 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) 

LA PREGÀRIA DEL 25 

 

Un Estel  t'indicarà on estic, segueix-lo. Amb ell vull fer-te els millors regals  
Et regalo la meva alegria perquè tinguis una font inesgotable de pau.  
Et regalo les meves forces perquè et sostinguis en el teu cansament quan serveixis als 
altres.  
 
Et regalo la quietud de la nit beneïda del meu naixement perquè omplis la teva ànima de pau.  
Et regalo els meus ulls perquè amb ells puguis donar una nova mirada a aquest univers que 
vaig posar al teu servei.  
Et regalo el meu cor perquè omplo el teu cor d'ell, puguis donar-te als altres.  
 
Et regalo la serenitat d'acceptar les coses que no puc canviar  
i la meva valentia per a canviar les quals puc.  
Et regalo la mel que van dur els pastors perquè endolcis la vida dels teus amb afecte i 
generositat. Et regalo la meva humilitat per a engrandir-te.  
 
Et regalo la meva estrella perquè et mostri el camí que a mi condueix.  
Et regalo la llum de la meva mirada perquè guiï els teus passos.  
Et regalo la meva alegria perquè amb ella contagiïs al món.  
Et regalo la meva tendresa perquè amb ella serveixis als petits i als necessitats.  
 
Et regalo les meves mans perquè amb elles construeixis el meu Regne.  
Et regalo la meva amistat perquè et recolzis en ella.  
Et regalo la meva pau perquè la contagiïs a tots els quals creuin en el teu camí.  
Com l’estel  va il·luminar el camí dels reis,  
rep la llum del meu amor perquè la irradiïs als altres.  
 
Et regalo el meu pessebre perquè en ell reposi el teu cor.  
Et regalo el meu amor perquè sigui la peça de la teva felicitat.  
Aquest regal, aquesta estrella és la millor estrella? el regal que et faig en Nadal és sembrar en el 
dia a dia l’estrella del Nadal, entre els vulnerables, en el meu entorn, en la meva família i en la 
meva comunitat, amb les persones que estimo, tots els dies de l’any. 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

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! 
 
 
 

 

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. 
 Perquè regni arreu del món la justícia, la solidaritat 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 testimoni de la salvació de 

Déu. 
 Pels membres de les Comunitats Lasal·lianes, 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. 


