
Desitgem que la llum que brolla de la Sagrada 
Família de Nazaret, Jesús, Maria i Josep, il·lumini  

tota la família Auliniana, simbolitzada amb 
aquesta bonica alzina; que entri en els nostres 

cors, que entri a les nostres llars; que porti 
serenor i esperança a les nostres ciutats i que 

doni pau al món.

Trobem-nos davant la cova de Betlem pregant els 
uns pels altres.

Bon Nadal!

Pina Milana - Directora general

Bon Nadal, Feliz Navidad, Merry Christmas, Joyeux Noel, Buon Natale, Krismasi ya furaha, Sambè sambè. 

 
«El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum;» (Isaïes 9,1) 

 
 On és aquesta llum? Encara avui, sembla que el món  estigui embolcallat de foscor! Hi ha 
fets obscurs, guerres, famílies amb dificultats, violència, por... Tot i així, avui, Jesús ve a il·luminar 
les nostres nits. Jesús ve  a oferir-nos esperança. « Existia el qui és la llum veritable, el qui ve al 
món i il·lumina tots els homes. » (Jn 1,9). I « En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels 
homes. La llum resplendeix en la foscor, (Jn 1,4-5). 

Tot això,  dóna esperança. En la seva senzillesa, el pessebre transmet esperança. En ell hi 
neix l'esperat "fill de David", Jesús, en qui l'esperança de Déu i l'esperança de l'home es troben. A 
l'estable de Betlem, el cel i la terra es toquen. El cel ha vingut a la terra. Per aquest motiu, des 
d'allí brolla una llum per a tots els temps; per això, s'hi encén l'alegria; hi neix el cant dels àngels. 
 El cert és que el que salva és l'esperança en Déu perquè ens fa caminar per la vida amb 
alegria, practicant la caritat, vivint la fe. És l'esperança que ens dóna Déu. En la nit santa, el seu 
cor s'abaixa fins l'estable de Betlem. I si nosaltres anem a l'encontre de la humilitat de Déu, 
tocarem el cel. En aquest moment la terra també tornarà a ser nova. 

Amb humilitat, caminarem cap el Nen que neix! Tocarem la humilitat de Déu, el cor de Déu! 
Llavors la seva alegria ens tocarà i farà que el món sigui més lluminós. 

En contemplar el Pessebre, vivim millor el Nadal del Senyor. És realment una festa acollir 
Jesús, la llavor de l'Esperança que Déu mateix ha posat en els solcs de la nostra historia personal i 
comunitària. Cada "sí", a Jesús que ve, és un brot d'esperança. 

L'esperança cristiana s'expressa en la lloança i l'acció de gràcies a Déu, perquè ha iniciat el 
seu regnat d'amor, de justícia i de pau. 

Que la llum veritable resplendeixi sempre en els nostres cors. És el nostre desig, que es 
converteix en pregària, per a tots els qui ens segueixen en la nostra cita mensual "a l'ombra de 
l'alzina". 

Hem volgut representar aquesta alzina amb llum: és la gran llum que prové de la Sagrada 
Família, un model per a cada família (com solia dir Magdalena Aulina). 

Que Jesús, Maria i Josep il·luminin a tota la família humana, i faci desaparèixer les tenebres 
que l'amenacen. 

 

A tothom, el gran desig d'un Nadal de llum, d'esperança i de pau. 
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