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PER A VIURE NADAL
Benvolguts diocesans:
Encara que les circumstàncies extraordinàries que vivim enguany ens
impedeixin celebrar Nadal com teníem costum, potser és una bona ocasió
perquè descobrim el sentit profund de Nadal, el nucli fonamental que
veritablement importa i que no podem deixar de celebrar.
En realitat, tot Nadal es resumeix en això:
que Déu ens estima amb bogeria, que l’ésser humà no li és indiferent, que Déu
té passió per cadascun de nosaltres. Per això es va fer un de nosaltres,
compartint amb l’home les seves tristeses i cansaments, però també els seus
projectes i esperances. Advertir aquesta realitat sorprenent ens omple
d’alegria, d’aquesta alegria profunda que inunda l’ànima i la serena, que li dóna
seguretat i esperança. Les nadales, la garlanda i la festa tenen sentit quan són
expressió d’aquesta alegría viscuda en el cor, d’aquest goig que genera la bona
notícia que som estimats per Déu.
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La litúrgia de l’Església ens va recordant els esdeveniments centrals narrats pels
evangelistes i ens ajuda a viure interiorment el que va esdevenir fa dos mil anys
en un petit poble de la Judea. Són dies d’acostar-nos a les nostres esglésies per
a celebrar amb els germans el goig de saber-nos estimats per Déu. Per això us
convid a participar de les belles i alegres celebracions litúrgiques de Nadal,
guardant sempre les normes sanitàries.

El “betlem” que posam a les nostres cases i esglésies és també una manera de recordar-nos aquest missatge
extraordinari. En la seva preciosa carta sobre el significat del “betlem”, explica el papa Francesc que el “betlem”
parla de l’amor de Déu, el Déu que s’ha fet fiet per a dir-nos la seva proximitat que està de tot ésser humà,
qualsevol que sigui la seva condició” (Admirabile signum, nostres cases, o almenys les figures centrals, perquè és
una manera de recordar-nos el misteri que celebrem i ens ajuda també a transmetre als més petits el sentit de
Nadal.
En contemplar aquest misteri d’amor, ens veiem moguts a estimar també nosaltres, perquè advertim l’immens
valor i dignitat que té cada ésser humà. Per Nadal ens sentim impulsats especialment a transmetre aquesta
tendresa de Déu. Ho fem, en primer lloc, acostant-nos als nostres familiars i amics. Encara que enguany no
puguem ajuntar-nos per a 10). No deixem de posar un “betlem” a les realitzar els habituals menjars i festes,
estic segur que sabrem trobar maneres de mostrar-los el nostre afecte i expressar-los el nostre amor.
Però per Nadal el cor s’eixampla per a abastar a tots els homes, i especialment, als que sofreixen, als més febles i
vulnerables. Per això, malgrat la pandèmia que ens amenaça, serà Nadal si aprenem a créixer en solidaritat, si
som generosos amb els més pobres i si treballem perquè sigui respectada la dignitat de cadascun. Com recorda
el Papa, “des de Betlem, Jesús proclama, amb humilitat de poder, la crida a compartir amb els més desfavorits el
camí cap a un món més humà i fratern, on ningú sigui exclòs ni marginat”
(Admirabile signum,6)
En fi, aprofitem aquesta oportunitat de viure un Nadal, potser més silenciós, però pot ser també que amb
més profunditat.

Feliç i sant Nadal per a tots!
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