
DIUMENGE 2 DE NADAL  (5 gener) 

“ Déu ens ha beneït amb tota mena de benediccions espirituals; ens ha elegit abans de crear 

el món, per ser sants,… ens ha destinat a ser fills seus”. Quina riquesa de bé i de pau porten 

aquestes paraules. Si Déu ens ha beneït, perquè els humans ens podem maleir i, de fet ho fem? Avui 

després de sentir, meditar i pregar aquestes paraules no se m’acut res millor que dir-vos a tots i a 

cadascú: sou extraordinaris! Que a pesar de la incredulitat que teniu al vostre costat, a pesar de tot 

el que us atreu del món i dels desitjos que sentiu,... sou aquí, celebrant l’Eucaristia. Sou, de veritat, 

extraordinaris! En aquests moments d’incertesa, de crisis, de no saber massa cap a on anem a nivell 

polític i econòmic, en presenciar situacions d’injustícia,... sou aquí! Heu vingut al temple. Sou aquí per 

pregar, perquè ens sentim comunitat. I ja que som aquí preguem perquè “Déu il·lumini la nostra 

mirada interior”, que diu sant Pau, La nostra i la dels altres. 

“La Paraula s’ha fet carn”, és a dir, s’ha fet home, 

humanitat. Déu no està d’embuts. Ha parlat clar 

donant-nos Jesús, el Fill de Déu. No podia parlar més 

clar. I nosaltres sovint callem en l’àmbit de les 

nostres famílies (mirem la televisió, juguem amb els 

mòbils i amb aquest ginys que inventa la modernitat) 

Oblidem que la paraula, el diàleg, la comunicació ens 

fa més humans. 

“La Paraula s’ha fet home”. Déu s’ha apropat a 

nosaltres, s’ha fet un de nosaltres en Jesús de Natzaret, s’ha fet germà de la humanitat sencera. I 

això té conseqüències: 

 Els altres no són enemics, són germans 

 No són forasters, ni competidors 

En el misteri de Nadal ens fa a tots germans. I amb tot, en barallem, ens mosseguem, ens 

menyspreem. Uns maten a altres. 

Com recuperar la virtut de la fraternitat?. No hi ha altra manera que reconeixent que Déu s’ha fet 

germà de tots en Jesús de Natzaret. Qui reconeix, creu; qui creu, practica; qui practica, crea espais 

de pau i de fraternitat. 

Cal, doncs, que tots plegats, pares, avis, sacerdots, creients tinguem cura de l’educació de la fe. Res 

ens donarà tant per crear una autèntica fraternitat humana. Cal comunicar amb fets i paraules el 

goig de creure, de transmetre l’alegria de l’Evangeli. 

Ara parem la taula; una taula d’amor, de bondat, de tendresa. Participar-hi vol dir que això mateix 

ho portem després a les nostres taules de la llar on ens apleguem pels àpats físics i orgànics. No 

alimentem només òrgans que tendeixen a la caducitat, alimentem, també i, sobretot, els òrgans que 

ens donen vida i ens encaminen cap a l’eternitat. 
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