Com Q^t ce.lzbn.ejri?
Jutgem: "Ell, sent rie, es va fer pobre", nosaltres, pobres en tot, juguem a milionaris. Ell neix en la
marginació i Tocultannent, nosaltres... EU neix en el silenci,
nosaltres... Eli neix virginalment, les nostres festes están
prostitui'des.
PeA a qui oJi celtbmm?
3esùs neix per a salvar els honries. El nostre
Nadal sols salva algunes empreses connercials. Jesús neix per
brindar la pau i testificar l'amor a tots els bonnes. Nosaltres
nonnes tenim belles, però buides paraules. Jesús neix per a
fer-nos tots gernnans, la nostra festa agermana la familia,
però només a la taula i davant la televisió.
Vznuncio 0,1 noòt/io. Hadal
Denuncio la profanado del Nadal que converteix el Nen en una figura d^aparador. Denuncio el Nadal
pie de consum, convertit en programa de vendes, en objecte
de comerç i menjar.
Corn cule^bKoK
Hadal?
El veritable Nadal seria quan la justicia i la
Solidarität siguin cosa corrent; quan aprenguem a ser mes
pobres i despresos; quan compartim el pa; quan comencem
un carni' de conversió i renaixement per l'Esperit; quan
aprenguem a ser mes nens i comencem a ser mes germans.
Llavors sera Nadal com al principiCom ceZe^bmh. ti Nadal. Pent que sigui un
procès que duri fins a la Pasqua. Qualsevol moment de grad a sera Nadal: quan puc compartir, quan eixugo una llàgrima, omplo un buit, dono la mà, quan assumeixo eis dolors i
esperances dels qui sofreixen i caminen al meu costat, quan,
ni que sigui minimament, faig avançar la pau i la justicia.

clouA¿a:

El yjejiiZablt
Nadal
M¿6 conc^ztarnzyit.
El

Nadal

¿n-

Una trabada {^cmÁJLian., que permetés el diàleg i la tendresa; que unis mes i promogués l'ajuda mutua.
Una /tece/Lca ¿ acollÁa
dui Ne,n que vol
¿ no tA.oba podada. Sera el pobre, el veil, el malalt, l'aturat... El que si' es segur es que ara mateix Jesús
vol néixer i troba un rebuig general.
Una cele.bh.ac¿ó de, la ^e, en clima d'oració
i comunió. Tots hem de ser pessebre vivent, ángel missatger
de la pau, mare que guarda la paraula, pare atent i vigilant,
pastors que ofrenen, estel que guia, macs que busquen i adoren.
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