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Salutació
Una carta del lector del PUNT-AVUI gosava proposar fa
temps passar el Nadal sense la profusió i devessall de
llumetes d’altres anys a fi d’escapçar despeses en temps
de crisi. Es podrien adduir dos arguments més. D’una
banda, procurar harmonitzar més la celebració amb
l’austeritat del misteri de Betlem i, d’altra, fer desfilar els
béns estalviats cap a les famílies necessitades.
Tots dos arguments, de manera passiva i activa,
permetrien meravellar-se més i fer de l’anunci nadalenc
una realitat: Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als
homes que estima el Senyor.
En efecte, l’austeritat no permetria distreure’s de la
sorpresa angèlica per l’opció divina a favor de la
humanitat i permetria imitar la generositat de Déu,
alliberant i afluint recursos cap a les coves actuals.
Tant ha estimat Déu el món que ha donat el seu propi Fill
perquè tothom que cregui en ell se salvi, diu Jesús al
vergonyant Nicodem.
Que la pregària diària d’aquest Advent ens permeti, per
tant, viure a l’hora la gran notícia i el compromís de
secundar-la. El context de l’Eucaristia amplia ambdues
coses en conduir fins a la comunió.

Santi Thió de Pol, sj
Fotografies de l’anuari de la Companyia de Jesús
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Primer diumenge d'Advent, 30 de novembre
Is 63 Ningú no ha vist mai un Déu, fora de vós, Senyor, que salvés els qui esperen
en ell. Sl 79 Déu de l'univers, renoveu-nos i serem salvats. 1C 1,3-9 Déu és fidel, i
és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu fill Jesucrist. Mc 13,33-57 Deia
Jesús als seus deixebles: Estigueu atents, vetlleu. No sabeu quan vindrà el temps
decisiu.
Hem reduït Déu a l'àmbit privat. Detestem la usurpació de poder públic que s'ha fet
en el seu nom al llarg de la història. Encara ara els fonamentalismes aixequen el
cap amenaçadors. Però no sols els particulars, també les nacions necessiten una
humil referència a Déu. Ell abomina la guerra, la injustícia, l'accepció de persones...
els cristians no hem de defugir la feblesa comuna, conscients que som de fang.
Però la Paraula divina afaiçona l'argila com una llavor. Aquesta hi arrela, creix i
emmotlla una conducta humana digna. Ens sabem obra del Terrisser. Cal vetllar per
secundar-li el projecte. Jesús és llavor, model, paraula. Som responsables que
tothom mengi i tingui casa, que tothom sigui valorat com a persona.
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dilluns, 1 de desembre
Is 2,1-5 Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més
a fer la guerra. Sl 121 Per amor dels meus germans i amics, "Que hi hagi pau dintre
teu". Mt 8,5-11 Jesús li diu: Vinc a curar-lo. Li respon el centurió: "Senyor, jo no sóc
digne que entreu a casa meva".
El bé comú no consisteix en què la majoria estigui bé, sinó que l'últim també estigui
bé. El fill del centurió pateix i Jesús que fa per anar-hi. El bon pastor deixa les 99
ovelles per buscar la perduda. Les urnes polítiques no solen regir-se així. Tenir
majoria encara no significa ser realment demòcrata. La Doctrina Social de l'Església
adverteix sobre minories. "No hi ha cap comunitat nacional que vulgui estar sotmesa
al domini d'una altra" (Pacem in terris). Per culpa de la dominació hi ha encara
milions de persones que pateixen, que fugen, que moren. Vine a casa nostra,
Senyor Jesús.
dimarts, 2 de desembre
Is 11,1-10 L'Esperit del Senyor reposarà sobre el rebrot de la soca de Jesè: esperit
de saviesa i coneixement. Sentenciarà amb raó a favor dels pobres. Sl 71 Déu meu,
doneu al rei el vostre dret: salvarà els desvalguts. Lc 10,21-24 Jesús, ple de
l'entusiasme de l'Esperit Sant, digué: Ningú no coneix qui és el Pare fora del Fill i
d'aquells a qui el Fill el vol revelar.
La força de Jesús és l'Esperit. Estimava. Els tocats pel seu amor van entendre. Els
tancats en ells mateixos, no. Com que Déu és amor, les obres d'amor de Jesús el
revela. Els pobres tenen més obstacles per percebre l'amor de Déu. És per això que
són preferits. Així entenen coses que són opaques als més rics. La riquesa esmussa
la consciència de la gratuïtat de Déu. Porta a vanaglòria, a poder. En canvi el pobre,
en cada engruna de vida, esclata d'agraïment i esperança. Benaurats els pobres,
d'ells és el Regne.
dimecres, 3 de desembre St Francesc Xavier
Is 25,6-10a El Senyor prepararà per a tots el pobles un convit de plats gustosos i
de vins rancis. Sl 22 El Senyor és el meu pastor. Davant meu para taula ell
mateix. Mt 15,29-37 Jesús cridà als deixebles i els digué: "Aquesta gent em fa
compassió. Fa tres dies que no es mouen d'aquí i no tenen res per menjar..."
Crisi. 700.000 milions de dòlars per salvar uns bancs enriquits amb crèdits
xucladors, amb guanys inimaginables. (Un executiu guanyava en un any el que
tots els mestres de primària de New York junts durant tres anys). 50.000 milions
bastarien per tenir un any sense fam al món. L'ajut als bancs americans donaria
per catorze anys sense fam. Estem lluny de la compassió i conducta de Jesús.
Amb una mica més de solidaritat ens en sortiríem, set pans i uns peixos.
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dijous, 4 de desembre
Is 26,1-6 Tu guardes el poble fidel en pau, perquè confia en tu. Sl 117 Més val
emparar-se en el Senyor, que posar confiança en els homes. Mt 7,21.24-27
Entraran al Regne del cel només els qui compleixen la voluntat del meu Pare.
Tothom qui escolta aquestes paraules i les compleix és com un home prudent que
ha construït la seva casa sobre roca.
L'Advent s'adiu amb el dia a dia d'una ONG solidària. Pullulen les inquietuds i les
foscors, però també les esperances i les escletxes de llum. En efecte, en la
participació en el dolor i en la incertesa s'amaga la consciència de viure el Regne,
de fer la voluntat divina. Com que Déu és amor, els actes d'acolliment i d'estimació
entren en ressonància. L'onda és comuna i estremeix. Entenem que és Jesús qui
actua, animant, consolant, illuminant... per tal de fer les coses segons Déu. Amb ell
es pren cura de la comunitat humana, que tothom se senti a casa, una casa
construïda sobre roca.
divendres, 5 de desembre
Is 29,17-24 Els sords sentiran llegir les paraules del Llibre. Els ulls dels cecs
passaran de la fosca a la llum. Sl 26 El Senyor m'illumina i em salva, ¿qui em pot
fer por? Mt 9,27-31 Dos cecs seguien Jesús tot cridant: Fill de David, apiada't de
nosaltres. Els tocà els ulls i recobraren la vista.
Per un moment acluquem els ulls, com a cecs, en un joc de rol. Els tornem a obrir, i
tenim Jesús de cara, igual que els cecs en recuperar la vista. El contemplem! Quina
noblesa, quina veritat, quina vida. La seva veu traspassa el nostre silenci, benaurats
els pobres... L'escoltem! S'ha acabat la sordesa; s'ha esvaït la por. Puc dedicar la
vida a acollir els desvalguts perquè jo mateix he estat acollit. La topada amb Jesús
canvia la relació amb els altres i amb el món. La figura i la veu de Jesús ni enlluernen ni atordeixen. Obren camí. Vine, Senyor Jesús.
dissabte, 6 de desembre
Is 30,19-21.23-26 Ara el teu mestre ja no s'amagarà i, si et desvies a l'esquerra o a
la dreta, sentiràs que et diuen al darrera: "El camí és aquest, segueix-lo". Sl 146 El
Senyor sosté els desvalguts i abat els injustos fins a terra. Mt 9,35-10,1.6-8 Jesús
s'apiadà de la multitud desesperançada. Digué: la collita és abundant però hi ha
pocs segadors. Demaneu a l'amo que hi faci anar més segadors.
Calen segadors, calen pastors, calen mestres. El camí està embardissat.
Considerem bo el dolent i, dolent, el que és bo. Es perverteix el discerniment pels
fruits requerit per Jesús. Es desajusten balances, es confonen palles i bigues,
s'enardeix la llei de l'embut. Les diferents valoracions de la immigració ho mostren.
També, la discriminació en els conflictes ètnics i religiosos i els diferents barems de
la justícia. (Un robatori de 80 cèntims i.... a la presó. Per "fondre" milions, l'estat
encara dóna cobertura als bancs). L'èxit econòmic suplanta el criteri del bé comú,
que arriba als pobres.
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diumenge 2n d'advent, 7 de desembre
Is 40,1-5.9-11 "Consoleu, consoleu el meu poble", diu el Senyor; "s'ha acabat la
seva servitud". Sl 84 El Senyor donarà la pluja i la nostra terra donarà el seu fruit.
2Pe 3,8-14 Nosaltres esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia.
Per tant, estimats, mentre espereu això, mireu que ell us trobi en pau. Mc 1,1-8
Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de conversió.
El llevat, si dista centímetre de la massa, no serveix per a res. S'hi ha de barrejar,
s'hi ha de pastar. L'Esperit condueix cap a l'encarnació i la barreja, sense que es
perdi l'essència. Els cristians, laics i laiques sobretot, hem d'estar immersos en el
món de la política, de la ciència, del lleure, de l'art... Sempre amb una vigilància i un
punt de mira. Que tothom sigui atès. Si hi ha algú que pateix, cap allà ha de treballar
el seguidor de Jesús. Drets humans! Cal l'ajut de l'Esperit per flairar la necessitat i
tenir el valor d'afrontar-la.
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dilluns, 8 de desembre

La Immaculada Concepció de Maria
Gn 3,9-15.20 Adam menjà del fruit de l'arbre. El Senyor el cridà: On ets?... Digué a
la dona, per què ho has fet això?... El Senyor Déu digué a la serp: Faré que sigueu
enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. .. Heva ha estat la mare de tots els
qui viuen.
Sl 97 Tothom ha vist la salvació del nostre Déu.
Ef 1,3-6.11-12 Beneït sigui el Déu pare de nostre senyor Jesucrist, que ens ha
beneït en Crist amb tota mena de benediccions; ens elegí perquè fóssim sants... i
ens destinà a ser fills seus per Jesucrist.
Lc 1,26-38 Déu envià l'àngel Gabriel per dur un missatge a una noia, promesa amb
un descendent de David que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria: Déu te
guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu. Tindràs un fill. L'Esperit Sant vindrà
sobre teu.
Déu introdueix Maria en el seu pla de salvació. Se li demana ser mare de Jesús. A
la condició de filla estimada de Déu se li afegeix la d'esposa i mare. Relacions
familiars trinitàries que anticipen les de tots els membres de l'Església. En Déu ens
movem, vivim i som. Ho simbolitzem cada vegada que fem el senyal de la creu: En
el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Compartim vocació amb Maria:
acompanyar Jesús, vigilar les necessitats del nostre entorn, fer-li costat en la
deshonra de la creu, unir-nos a la comunitat apostòlica de seguidors de Jesús.
Beneïda siguis, Maria, pel teu sí tan fecund en nosaltres.
dimarts, 9 de desembre
Is 40,1-11 Puja en una muntanya ben alta, missatger que anuncies la bona Nova!
Aquí teniu el vostre Déu! Sl 95 Criden de goig els arbres del bosc en veure que ve el
Senyor. Mt 18,12-14 Si un home té cent ovelles i se n'esgarria una, no deixa les 99
per la muntanya i va a buscar l'esgarriada? El vostre Pare del cel no vol que es perdi
ningú.
99 ovelles aplegades encara no permeten descansar el pastor. Ha de trobar la
perduda. El bé comú no és comú mentre hi ha algú que pateix i no és considerat. No
creguéssim que una llei és justa pel fet que l'aprovi una majoria. ¿La pena de mort
és justa si l'aprova la majoria i és injusta si la desaprova la majoria? Hi ha raons,
valors intrínsecs... i ignoràncies, demagògies, grups de pressió i interessos. La crisi
que vivim demana una humanització global. Aprofitem la proximitat del desastre
collectiu per sentir-nos part dels qui viuen en l'estretor. Vigilem! Compartim!
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dimecres, 10 de desembre
Is 40,25-31 Com pots dir, poble d'Israel, que la teva causa passa per alt al teu Déu.
Ell dóna força als qui estan rendits. Sl 102 El Senyor et guareix de tota malaltia. Mt
11,28-30 Accepteu el meu jou i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau i la
meva càrrega lleugera.
Si ens endinsem en la lectura de l'evangeli, s'alleujarirà la cremor i desencís que
puguem sentir. Veient Jesús carregat amb els mals de la humanitat i amb les
febleses de la pròpia Església, sentim un respir. El jou de Jesús és de dos colls i ell
ja hi ha posat el seu. Sant Ignasi va ser tocat per "l'amb mi" de la crida del rei
eternal. Amb Jesús certament tot es fa suau i lleuger, tal com ja va preveure Isaïes.
Jesús, fes-nos sentir el el repòs absolut de treballar "amb tu".

dijous, 11 de desembre
Is 41,13-20 Els pobres desvalguts buscaven aigua i no en trobaven. Jo, el
Senyor, els escolto: dalt les muntanyes més altes faig néixer rius. Sl 144 El
Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement. Mt 11,11-15 Des que ha
vingut Joan Baptista, el Regne de Déu s'obre pas amb fermesa i els violents se
n'apoderen.
Déu ha optat per la humanitat i hi ha invertit tot el que té. Advent! Recordem i
celebrem la vinguda del seu Fill i mantenim l'esperança del seu retorn. Ara hi ha
crisi econòmica severa. El G-20 s'ha reunit per evitar la recessió i dóna suport als
qui l'han creada. Però cal un nou ordre mundial en el qual l'opció prioritària sigui
la dignitat de la persona humana, sigui d’on sigui, i no el guany econòmic.
Aquesta opció obliga en justícia tant als Estats com als particulars; a grans
institucions -FMI, BM...- i a les empreses. És hora de complir una ètica humana.
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divendres, 12 de desembre
Is 48, 17-19 Això diu el Senyor que lluita a favor teu i t'indico el camí que has de
seguir. Sl 1 El Senyor empara els camins dels justos, i els dels culpables acaben
malament. Mt 11,16-19 A qui podria comparar la gent del nostre temps? Són com
els nois de la plaça. Si toquem el flabiol, no voleu ballar i si cantem complantes, no
voleu fer senyals de dol.
Llegint comentaris a Internet d'alguns articles renovadors esgarrifa la seva
virulència. Hi ha un "cainisme" eclesial ben contrari a l'evangeli de Jesús. Els nois
de la plaça no volien participar. Els d'avui sembla que juguin a matar. La condemna
precedeix al raonament, al diàleg, a la correcció fraterna, si cal. L'Església té
l'encàrrec de continuar la tasca d'instruir de Jesús. Si anuncia, senyala que les
coses han de canviar; si denuncia, adverteix que les coses poden canviar. Anunci i
denúncia es donen la mà, però han de brollar d'una sola font, la de l'amor i la
misericòrdia de Déu. Que toqui aquesta música!

dissabte, 13 de desembre
Sir 48,1-11 Feliços els qui abans de morir veuran el retorn d'Elies! Sl 79 Senyor,
vine i visita la teva vinya que la teva mà havia fet robusta i forta. Mt 17,10-13 Jesús
contestà: És cert que Elies havia de venir a preparar-ho tot, però l'han tractat com
han volgut. Igualment el Fill de l'home ha de patir a les seves mans. Els deixebles
comprengueren que parlava de Joan Baptista.
Aquest retorn promès d'Elies és preludi del dia del Senyor, els deixebles el veuen
acomplert en Joan Baptista. Segons Malaquies tindria l'encàrrec de preparar, de
reconciliar pares i fills. Segons Miquees hauria d'unir les tribus d'Israel en una
sola família. Al Nadal comença el dia en què Déu porta a terme la seva obra. Un
llarg camí, de la cova a la creu, que ha d'acabar en banquet. Convé que preparem,
no llums i garlandes, sinó reconciliació i justícia global.
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3r diumenge d'Advent, 14 de desembre
Is 61,1-2.10-11 L'Esperit del Senyor reposa sobre meu. M'ha enviat a portar la Bona
Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits. Cant de Maria Déu omple de béns
els pobres i els rics se'n tornen sense res. 1Te 5,16-24 Viviu sempre contents. No
sufoqueu l'Esperit. Jn 1,6-8.19-28 Déu envià Joan a donar testimoni de la Llum:
"Sóc una veu que crida en el desert. Jo batejo només amb aigua, però, tot i que no
el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi".
Set mil milions de nadals. Una sola família. Però quants plors, quanta discriminació,
quanta sofrença! No fem bé els deures. Cada dia es presenten a l'Associació Àkan
persones que demanen ajuda d'aliment i sostre. Sovint veiem deambular els
immigrants amb cares buides, tristes. Enfora, miren descoratjats on agafar-se;
endins, no poden apartar la mirada pendent d'aquella esposa, d'aquells fills que han
deixat lluny. Anys! dos? tres? cinc?... No gosaríem mirar amb ells en direcció
paral·lela. Massa patiment. Si aconseguissin una mica de treball! Desespera veure
opulències descarades. El magnificat de Maria ens alerta i consola. Té en el seu si
el secret de l'alegria. Déu entrarà en escena.
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dilluns, 15 de desembre
Nm 24,2-7.15-17 Oracle de Balaam, l'home d'ulls penetrants: Ja el veig, però
encara no hi és; de Jacob en surt una estrella. Sl 24 El Senyor ensenya als humils
el seu camí. Mt 21,23-27 Mentre Jesús ensenyava, li preguntaren: Amb quina
autoritat actues així? Jesús respon: I Joan, ¿amb quina autoritat batejava? No ho
sabem, li diuen.
Cal una mirada endins per descobrir les llavors divines en les diferents religions.
Urgeix discernir, i compartir, les aspiracions comunes al bé, a la dignitat i a la pau.
Els moviments migratoris han aproximat la necessitat i la possibilitat de l'ajuda
mútua en la recerca de Déu. Els cristians recolzem en l'autoritat de Jesús. Les
seves paraules i les obres l'acrediten. Va passar fent el bé. No va crear
dependències. Posava de peus els caiguts. Els feia autors de les seves vides.
Aquesta era la seva autoritat.
dimarts, 16 de desembre
So 3,1-2.9-13 Trauré del teu si els qui celebren la teva arrogància. No seràs mai
més altiva. Deixaré en el teu país un poble humil i pobre. Sl 33 Alceu vers el Senyor
la mirada, us omplirà de llum. Mt 21,28-32 Ha vingut Joan per ensenyar-vos un bon
camí, però vosaltres no l'heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala
vida sí que l'han cregut. Us passen al davant cap al Regne de Déu.
Les notícies quotidianes són ben durs, tant les globals com les més locals. Una
voluntària amiga d'Àkan, segrestada; una nena d'una maca família parroquial,
degollada pel pare; una parella penjada al bosc, violències domèstiques,
desnonaments, pateres naufragades,... Falten braços per a acollir, mans per
acaronar, cors per consolar. També hi ha bones notícies, el final d'una violència
d'anys, pactes de pau, ajudes de reconstrucció, moviments d'indignats, voluntaris de
llocs exposats. En molts casos el motor de tot això és un que ve ara, alegria de
l'Advent.
dimecres, 17 de desembre
Gn 49,2.8-10 Jacob cridà els seus fills i digué: El ceptre no serà pres a Judà, fins
que vindrà aquell a qui és destinat. A ell se sotmetran tots els pobles. Sl 71 Déu
meu, dóna al rei el teu dret, que governi amb justícia el vostre poble. Mt 1,1-17
Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d'Abraham... Jacob va ser el
pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús.
Aquesta genealogia manifesta el gruix humà de l'encarnació. En la família de
Jesús junt a un incest, prostitució, estrangeria i un adulteri hi ha la fe d'Abraham i
el liderat de David. De tot plegat sorgeix el carnet d'identitat de Jesús, amb una
rúbrica final: fill, no de Josep, sinó de la seva esposa. S'ensuma una
singularíssima iniciativa salvadora divina, capaç de fer mare una verge. Aquesta
mateixa inspiració humilment salvadora mou els cristians a encarnar-se i abaixarse. De sota estant, Jesús governa amb justícia.
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dijous, 18 de desembre
Jr 23,5-8 Vénen dies que faré germinar un rebrot del llinatge de David i serà un
rei excel·lent. Sl 71 Déu meu, doneu al rei el vostre dret. Que sigui recte amb els
humils. Lc 7,19-23 Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera: Maria, la
seva mare, promesa amb Josep,..
El meu Regne no és d'aquest món, dirà Jesús a Pilat. És difícil imaginar una
entrada i una sortida del món més humils: un embaràs amb sospita i una mort en
creu. Però aquest rei afecta profundament les relacions humanes. És una aposta
radical per la justícia i una opció preferencial pels desvalguts. Una nova política.
Un nou govern. El Regne. Sorprèn l'elecció del nou president dels EE.UU.,
sorprenguem-nos absolutament per l'elecció divina: Maria, Josep, Jesús.
divendres, 19 de desembre
Jt 13,2-7.24-25a L'àngel del Senyor s'aparegué a la dona de Manoè que era
estèril. Tingué un fill i li posà el nom de Samsó. Sl 70 Tu em tragueres de les
entranyes de la mare, Senyor. Lc 1,5-25 L'àngel digué a Zacaries: Elisabet, la
teva esposa et donarà un fill. Durant cinc mesos ella no sortia de casa i pensava:
Quin favor més gran m'ha fet el Senyor...
Lluc presenta dues incapacitats en paral·lel: una parenta vella i Maria verge.
L'accent no recau en la vellesa ni en la virginitat, sinó en la iniciativa de Déu que
pot i vol fer fructificar la incapacitat humana. El seu do salvador sempre excedeix
la necessitat particular, com és el cas de Samsó, de Joan Baptista, de Jesús.
Llavors s'estableix una cursa de generositats entre els agraciats, el poble i Déu.
Maria ajuda Elisabet, Joan ajuda Jesús...
dissabte, 20 de desembre
Is 7,10-14 Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós tan amunt com
vulguis dalt del cel. La noia tindrà un fill. Sl 23 Ha d'entrar el Senyor, el rei de la
glòria. Lc 1,26-38 El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel a Natzaret, per dur un
missatge a una noia, promesa amb Josep: "Tindràs un fill i li posaràs el nom de
Jesús".
La senzillesa dels dons de Déu: la noia tindrà un fill! Però, quin fill! La colla de
títols amb què l'anuncia l'àngel remet a unes perspectives absolutament noves.
Ben sovint serà desconcertant. Un Mestre que renta peus. Un Sant acusat de
blasfem. Un Rei coronat d'espines. Un Príncep de la Pau expulsat de la ciutat. El
Fill de Déu viu que mor en la creu. Poc ho imaginava Maria, però es refià de Déu i
descobrí, la primera, un nou mestratge, iniciat per ella, una pau revolucionària,
profetitzada per ella, un rei des de sota, fill d'una serventa, una forma única de ser
fill de Déu i... fill seu.
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4t diumenge d'Advent, 21 de desembre
2S 7,1-5.8-11.16 David digué a Natan: "Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre
l'arca de Déu està en un envelat". Diu Déu: Tu m'has de fer una casa a mi? Et
donaré un descendent. Jo li seré pare , i ell serà per a mi un fill. Sl 88 Senyor,
cantaré tota la vida els teus favors. Rm 16,25-27 Jesucrist és la revelació del pla de
Déu, amagat en el silenci dels segles. Lc 1,26-38 Déu te guard, Maria, plena de
gràcia. Tindràs un fill. El Senyor Déu li donarà el tron de David i el seu regnat no
tindrà fi.
Natan ha de corregir la bona intenció de David. No construirà ell el temple per
guardar-hi l'arca sinó que Déu li donarà casa i descendència perpètua. Maria ja de
bon començament deixa fer a Déu. Acull la Paraula i esdevé Arca. No conté el
mannà del desert, ni el bastó de Moisès ni les taules de la Llei, sinó Jesús, pa del
cel, bastó dels febles i model del Regne. Escoltem-li el fill. En el silenci dels segles
Déu ha parlat. Fem-li ressò com Maria al magnificat perforant l'espès silenci de la
nostra generació.
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dilluns, 22 de desembre
1S 1,24-28 Anna s'endugué Samuel amb ofrenes i el presentà al temple. Aquest noi
és el que jo vaig demanar al Senyor, i ell me'l va concedir. Sl (1S 2) És el Senyor qui
dóna pobresa o riquesa, qui abaixa o enalteix. Lc 1,46-56 Maria digué: la meva
ànima celebra Déu que em salva. Ell derroca els poderosos del soli i exalça els
humils. Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res.
Mentre uns immigrants esperen la reagrupació familiar, altres formen nova família
en aquests tres anys d'espera de "papers". Neixen criatures i a Àkan s'experimenta
el més pur regal de la vida en la nuesa màxima. Els valors se'ns purifiquen. Tal com
canta Maria, constatem que els dons vénen d'un Déu que fa costat als sofrents. Els
rics i els poderosos queden al marge de les senzilles meravelles divines. El
naixement de Jesús s'inscriu en la llista de regals en la pobresa màxima. En ell ens
ha tocat la grossa. La seva pobresa ens enriqueix definitivament.

dimarts, 23 de desembre
Ml 3,1-4.23-24 Això diu el Senyor: Jo envio el meu missatger perquè prepari el camí
davant meu. Sl 24 Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes. Lc 1,57-66 Tothom
felicitava Elisabet perquè el Senyor li havia fet un favor tan gran. Ella deia: el nen
s'ha de dir Joan i tothom es preguntava què serà aquest noi?
Fa dies i dies que ens encongeix el cor la frase més trista del Nadal: per a ells no hi
havia lloc. Cada dia d'aquesta tardor algú ha trucat a la porta de l'associació
demanant sostre. Mentrestant s'engalanaven comerços i carrers. Preparem els
camins de qui? Acollirem què? Llençarem les sobres on? La gent dorm al carrer, i al
desert, i al bosc, i al cayuco... Ara èxodes massius de rebot cap a Europa. Pocs, de
retorn. Mentre els governs indecisos no troben solució, que cadascú aculli de cor, un
a un. És diví que tothom visqui dignament.

dimecres, 24 de desembre
2S 7,1-5.8b-12.14a.16 Natan digué a David: el Senyor t'anuncia que et farà un
casal... "et donaré per successor un descendent. Jo li seré pare, i ell será per a mi
un fill". Sl 88 Ell em dirà: Sou el meu Pare, el meu Déu, la roca que em salva. Lc
1,67-79 Perquè Déu ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel, per il·luminar
els qui viuen a la fosca i guiar els nostres passos per camins de pau.
Per damunt el soroll de músiques i llums, de comerç i reclams, molts pares i mares
i avis i àvies van enginyant-se per tenir tothom a taula durant les festes. Ben sovint
cal fer equilibris. Aquesta preparació familiar és paràbola de la preocupació de
Déu per reunir-nos a tots. Tal com va prometre a David, ens ofereix un fill del seu
llinatge, és a dir, que té a Déu com a Pare, al centre de la vida. Jesús sí que, com
a bon pastor, serà capaç de mostrar-nos la pleta i construir la pau. Convé doblar
l'acollida familiar i comunitària. Atenció a la gent sola. Cura especial dels
immigrants.
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Dijous, 25 de desembre – NADAL (Missa de la nit)
Is 9,1-6 Una llum resplendeix per als qui viuen en el país tenebrós. Els heu omplert
de goig, d'una alegria immensa. Sl 95 Hem vist que ve el Senyor a judicar tots els
pobles amb la seva veritat. Tt 2,11-14 Jesús s'entregà per fer de nosaltres un poble
ben seu, apassionat per fer el bé. Lc 2,1-14 Mentre eren a Bet-Lèhem es van
complir els dies i va néixer el seu fill, el primogènit. Ella l'embolcallà i el posà en una
menjadora, perquè no havien trobat lloc a l'hostal.
Tinguem el nadó en braços, com Maria. Sospesem el delicat pes de tot un Déu. La
lleugera càrrega reposa sobre la nostra terra. Irradia llum fins a l'últim racó de les
presons i escalfa fins a l'improvisat llit de cartró del caixer. Oh nit que omples de joia
els qui viuen a la fosca! Olor de palla, pobresa ruda. Déu s'endinsa, s'apropa i ens
pica l'ullet, perquè vol engrescar-nos a fer el bé amb ell. Avui cel i terra s'abracen
seduïts per un Nadó. També avui desitjaríem una abraçada entre els actuals
habitants de la terra de Jesús, palestins i israelians. Preguem-ho!
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NADAL - Missa de l'alba
Is 62,11-12 Ciutat de Sió, a tu et diran "La que té un enamorat". Sl 96 Apunta per
als justos la llum. Tt 3,4-7 No han mogut Déu les obres bones que nosaltres podíem
haver fet, sinó la seva bondat. Lc 2,15-20 Els pastors a Bet-Lehem trobaren Maria i
Josep, amb el nen a la menjadora.
Els pastors no van trobar les llumenetes dels nostres carrers, ni els tecs d'aquestes
festes, ni tan sols les pompes de la consagració del temple de la Sagrada Família.
La tradició parla de cova, pobresa, fred i neu. D'adult Jesús no tindrà on recolzar el
cap. Dia sí, dia també, algun alumne d'Àkan avisa que el fan fora de l'habitació, del
pis, de sota l'escala, del caixer. França no admet desnonaments a l'hivern. Avui una
dona a cal sogres no li donen menjar. D'amagatotis la segona dona li porta alguna
cosa a l'habitació per als tres nens que té. Siguem pastors que visitem coves
nadalenques!
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NADAL - Missa del dia
Is 52,7-10 Danseu ruïnes de Jerusalem: el Senyor ha consolat el seu poble. Sl 97
Canteu al Senyor un càntic nou, ha fet obres prodigioses. He 1,1-6 Déu antigament
havia parlat per boca dels profetes. Ara, pel seu Fill. Jn 1,1-18 Al principi ja existia el
qui és la Paraula. Hem contemplat la seva glòria.
La glòria de Jesús és inversa de la nostra. Vol estar servint i ser un de tants.
S'autoanomena: "el fill de l'home". Planta la tenda, com es parava la del tabernacle
en el desert, enmig del poble. Avui potser naixeria en un camp de refugiats, o en un
"cayuco", en un èxode. No s'imposa a ningú. Però surt a trobar tothom, la cananea,
l'hemorroïssa, la vídua de Naïm, Zaqueu, el bon lladre, Bartimeu, Jaire, Nicodem, el
centurió. En el diàleg amb els qui cerquen Déu, els cristians volem estar a sota,
invitar i servir. Aquesta és la infinita graciositat de Jesús: s'estarà als peus.

Bon Nadal
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