
Als 50 anys de la convocatòria 
del Concili Vaticà IIº, molts viuen les   
qüestiones religioses separades de 
les preocupacions immediates de la 
vida i lluny de les qüestiones socials 
que ens afecten a tots. En aquesta 
situació cultural, la Bona Noticia del 
Nadal ens pot deixar amb una certa 
sensació de perplexitat i d’impotèn-
cia, però la fe no la professem en un 
món ideal sinó en el cor de la experi-
ència de cada dia en la que Jesús 
segueix passant i vol treure a la llum 
tot allò que es cou en el cor humà. 

 Per això, i malgrat el moment tan difícil que estem travessant,       
continua essent molt necessari proclamar i celebrar -com fa l'Església a la 
nit de Nadal- el “gran goig que ho serà per a tot el poble: avui, a la ciutat 
de David, us ha nascut un salvador que és Crist, el Senyor”(Lc 2, 10-11); 
“s’ha manifestat la gràcia salvadora de Déu als homes”(Tit 2,11); “el poble 
que caminava a les fosques ha vist una gran llum”(Is 9,1). I, tot i que molts 
“s’alegraran” sense saber per què, us animo a viure i ajudar a viure 
aquests dies en ambient “festiu” i tornant a proclamar amb paraules i obres 
que “Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es 
perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna”(Jo 3,16). 

Celebrant l’Any de la Fe, podem fer ressonar les paraules de Teresa 
de Calcuta: «El fruit de la fe és l’amor, el fruit de l’amor és el servei, el fruit 
del servei és la pau». Pensem-ho ara que ens intercanviem tants bons      
desitjos de Pau i Felicitat. 

MOLT BON NADAL A TOTHOM. 

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, 
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