La llum de Nadal ens crida també a nosaltres, Jesús, germà, ﬁll de Maria, Fill
de Déu.
Ens crida com va cridar aquells pastors desconcertats, i com va cridar els mags
per fer-los emprendre aquell llarg camí.
Perquè a Betlem, en la teva carn tan feble, en el teu rostre d’infant que encara
no ha après a mirar el món, nosaltres hi veiem tot l’amor de Déu.
En la teva carn, hi ha aquell amor, aquella tendresa, aquella esperança conﬁada
que només Déu és capaç de donar.
En la teva carn, Déu s’ha fet un dels nostres, i això és la cosa més gran que
ningú no hagués pogut arribar mai a somiar.
Mirant-te aquí, ajagut al pessebre, acompanyat de l’estimació de Maria i Josep,
volem posar a les teves mans les nostres il·lusions i les nostres pors, el nostre
desig de ﬁdelitat i també el nostre mal.
I volem posar-hi el món sencer: els qui més estimem i els qui no coneixem, els
de prop i els de lluny; i sobretot, els qui més pateixen.

ÉS NADAL!

Pregària davant el pessebre

Glòria a Déu
a dalt del cel
i a la terra
pau als homes
perquè ell,
realment,
ens estima!
Centre de Pastoral Litúrgica

Any cristà

Jesús, germà, ﬁll de Maria, Fill de Déu, escalfa’ns amb la claror del teu amor,
escalfa el món sencer amb la claror del teu amor.
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NADAL, DÉU AMB NOSALTRES
“El poble que avançava a les fosques
ha vist una gran llum,
una llum resplendeix
per als qui vivien al país tenebrós”,
havia proclamat el profeta segles enrera.
I ara, en la nit, a Betlem,
uns pastors que vivien al ras
han sentit la gran notícia:
“No tingueu por:
us anuncio una nova que portarà
a tot el poble una gran alegria:
Avui us ha nascut un salvador
que és el Messies, el Senyor”.
I perquè quedés clar qui era aquest Messies,
l’enviat del cel continua:
“Les seves senyes són aquestes:
trobareu un nen en bolquers, ajagut en una menjadora”.

Per Nadal celebrem, amb tot el goig, que aquell que és la Llum i la
Vida, el Sentit de tot,
és aquí, fet carn de la nostra carn, compartint la nostra feblesa,
compartint sobretot la feblesa dels pobres,
per fer que aquesta carn, aquesta feblesa, sigui, ja per sempre,
vida de Déu.
La festa de Nadal es continua en les altres festes:
* Diumenge després de Nadal: la Sagrada Família
* 1 de gener: la festa de la Mare de Déu

D’allà l’Orient arriben uns estranys personatges que adoren Jesús amb
una alegria immensa. Són un símbol d’aquesta crida universal de la fe.
I sant Pau proclama, ple d’entusiasme, a la segona lectura d’avui: “Des
d’ara, per l’evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa
herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa”.

Avui haurien de celebrar una Eucaristia ben viva, per dir-nos mútua-ment l’alegria de tanta gent diversa, a tants llocs del món, que
viu la mateixa llum de Jesús.
Alça’t radiant, Jerusalem,
que arriba la teva llum,
i sobre teu clareja com l’alba
la glòria del Senyor.
Els pobles s’acosten a la teva llum,
els reis busquen la claror de la teva
albada.
Alça els ulls i mira el teu entorn:
tots s’apleguen per venir cap a tu!
(Isaïes 60,1-6)

AQUEST DIES...
❖ farem el pessebre (gran o petit, que tant és), en un lloc visible i rellevant;
❖ de tant en tant (cada dia, o algunes dies), els adults de la casa ens
hi reunirem al davant per pregar, amb senzillesa, davant el Déu fet
home;
❖ si hi ha infants, cada vespre abans d’anar a dormir anirem amb ells a
fer un petó al nen Jesús i a dir una pregària o una cançó de Nadal;

EPIFANIA: JESÚS, LLUM PER A TOTHOM

❖ adornarem també la resta de la casa, per fer un bon ambient de festa;

El 6 de gener, els carrers i les cases són plens de nens i nenes amb cara
d’alegria. Carretejant joguines (a vegades masses...) i atabalament.

❖ compartirem a la festa amb els que viuen situacions de dolor: visitant
malalts o gent sola, fent una bona aportació econòmica per als pobres,
apuntant-nos a algun projecte solidari;

Avui és l’Epifania, la segona gran festa de Nadal, el dia en què celebrem
que la llum que neix a Betlem és llum que arriba a tots els pobles de la
terra, sense cap barrera de raça ni cultura ni llengua.

❖ i, si hi ha infants, els ensenyarem a compartir les joguines i a no exhibirles davant els qui en tenen menys.

