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    «I va néixer el seu fill primogènit: Maria el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, 
perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se. 
A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu 
ramat. 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. Això us servirà de senyal: 
trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora. 
I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: 
--Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.» (Lluc 2, 7-14). 
 
 
 És tradició en aquestes festes de Nadal "intercanviar salutacions". I això és el que 
nosaltres volem fer. D'aquesta manera renovem, els uns per els altres, el desig d'un demà 
millor. És un signe d'esperança que ens anima i ens convida a creure en la vida i en l'amor. 
 
 Però en aquest Nadal tan "especial" - amb tantes restriccions en quan a la "missa del 
gall", les tradicionals reunions familiars, trobades i visites - estem tristos i fins i tot un xic 
espantats. 
 
 També en varen tenir els pastors de Betlem. "Portats per una gran por", davant 
l'anunci de l'àngel es preguntaven: "què està passant? Què és aquest anunci extraterrestre? 
Què són aquests centelleigs de llum?". Espantats, sense comprendre ni saber res, fan cas del 
que els diu l'àngel. I troben un infant embolcallat en un pessebre. I se'ls obren el ulls, veuen 
i comprenen el significat de l'esdeveniment. La por es transforma en alegria, esperança, pau. 
 
Com els pastors, estem espantats, no podem comprendre. Potser ni tan sols podem veure 
"el senyal". Però, també avui, Jesús neix per a nosaltres. Jesús neix per a mi! Ell és el "Déu  

 



 
 
amb nosaltres". Ell dissipa les tenebres. Amb ell i en ell tenim la nostra força per encarar 
qualsevol dificultat i vèncer qualsevol mal, malgrat les nostres debilitats. 
 
 El Papa Francesc ha escrit en l'encíclica "Germans tots": «Una tragèdia global com la 
pandèmia Covid-19 va despertar la consciència de ser una comunitat mundial que navega 
en una mateixa barca, on el mal d'un perjudica a tots. Recordem que ningú se salva tot sol, 
que únicament és possible salvar-se junts »(n. 32). «El dolor, la incertesa, la por i la 
consciència dels propis límits que ha despertat la pandèmia, fan ressonar la crida a repensar 
els nostres estils de vida, les nostres relacions, l'organització de les nostres societats i 
sobretot el sentit de la nostra existència» (n. 33). Per al Papa Francesc, la sortida de la 
pandèmia ha de buscar-se i construir-se amb la germanor i la solidaritat. Reflexionant sobre 
aquest moment i mirant cap al futur, va afirmar que "d'una crisi no se surt igual que abans. 
Se surt millor o pitjor. I la solidaritat és realment una manera de sortir millor "(Audiència 
del 2 de setembre de 2020). 
 
 El Nadal de Jesús ens recorda, un cop més, que "tots som germans", i que hem d'estar 
alerta per no caure en el parany de d'individualisme, que és  «el virus més difícil de vèncer». 
En aquest temps, «on tot sembla dissoldre's i perdre consistència, ens fa bé apel·lar a la 
"solidesa", que sorgeix de saber-nos responsables de la fragilitat dels altres» (n.115).  Aquí, 
especialment, hi ha la pràctica de la solidaritat, que s'expressa concretament en el servei, és 
a dir, «cuidar els fràgils de les nostres famílies, de la nostra societat, del nostre poble. En 
aquesta tasca cada un ha de ser capaç de deixar de banda les seves recerques, afanys, desitjos 
d'omnipotència davant la mirada concreta dels més fràgils »(n. 115). 
  
 Magdalena Aulina -una dona aparentment  fràgil, però de gran fortalesa- va viure 
tota la seva vida al servei de Déu i dels germans. Solidària amb tothom, deia que Jesús "es 
va fer petit" perquè no tinguéssim por de la nostra petitesa i fragilitat.  Contemplant el 
pessebre, Magdalena meditava el misteri de Déu fet home per amor a la humanitat, i això li 
donava força i esperança. 
 
 Aquest any, precisament perquè estem "obligats" a algunes restriccions, tindrem més 
temps per celebrar l'essència i l'esperit del Nadal. Podrem endinsar-nos millor en el gran 
misteri de l'encarnació i del naixement de Jesús, podrem contemplar-lo i pregar-li. Podrem 
deixar-nos estimar i consolar per Maria, la mare de Jesús i mare nostra. 
 
 I, llavors, serà un Nadal meravellós. Un sant Nadal! Serà un Nadal ple de llum, que 
donarà alegria als dies del nou any 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


