
Ens ha nascut un infant, ens ha estat donat un fill. És el Salva-
dor del món. L’Esperit i l’Esposa diuen: Vine! Nosaltres, després 
de cada petició, també diem: Vine, Senyor Jesús.

•  Perquè la dignitat de tots els homes sigui reconeguda i 
respectada. Vine, Senyor Jesús.

•  Perquè l’Església se senti enviada a evangelitzar els po-
bres i alliberar els captius.

•  Perquè la pau i la justícia floreixin a la Terra.

•  Perquè el desenvolupament sigui humà i solidari.

•  Perquè la globalització no sigui només econòmica, sinó 
cultural, social i espiritual.

•  Perquè els que tenen el poder el posin al servei del po-
ble, especialment dels més necessitats.

•  Perquè creixin les organitzacions i les vocacions de vo-
luntaris.

Preguem: Vine, Senyor Jesús, omple’ns de la teva gràcia sal-
vadora i fes de nosaltres instruments de salvació i de pau.

Pregària dels fidels

•  Heus aquí una dona enganyada vilment. T’ofereix, Jesús, la 
seva impotència i vergonya.

•  Heus aquí un profeta cansat. T’ofereix, Jesús, les lluites i es-
perances.

•  Heus aquí un polític desbordat. T’ofereix, Jesús, el seu desen-
gany.

•  Heus aquí una jove desil·lusionada. T’ofereix, Jesús, els som-
nis trencats.

•  Heus aquí un vell abandonat. T’ofereix, Jesús, la soledat.
•  Heus aquí un malalt desatès. T’ofereix, Jesús, els patiments.
•  I jo em presento com un periodista que observa els signes dels 

temps. T’ofereixo, Senyor, les insatisfaccions i somnis del poble.

Hem vingut fins aquí, Jesús, perquè creiem en tu. Sabem que ets 
el Déu que estima el nostre món. I si tu, Déu infant, ens estimes, 
estem salvats. Tu ets la Salvació i el seu camí.
—  Senyor Jesús, fes-nos comprendre que si seguim el camí de 

Betlem, serem renovats en tu i podrem ser constructors del 
món nou, de l’harmonia, la bellesa, la convivència, la felici-
tat, la solidaritat i l’amor.

—  Senyor Jesús, quan vas baixar del cel, en el silenci de la nit, 
com si res no hagués passat, fou potser com el clavell que 
es deixà caure a l’hort de Maria; però no, quan vas baixar 
del cel es produí un secret i joiós estremiment en la terra. 
Era el principi de la renovació total. Semblava com si res no 
hagués passat, però les energies alliberadores començaren 
ja a fermentar.

—  Senyor Jesús, ¿què té la teva mirada? Hi brilla la força, en els 
teus ulls transparents, que ens atrauen i ens commouen. 
Quan ens mires, ens sentim renovats i estimats. No tens 
llum, ets Llum; quan ens mires, ens encens. Mira’ns, Jesús, 
no apartis la teva mirada de damunt nostre. I tornarem jo-
iosos a casa. I serem testimonis del que hem vist. I donarem 
a tothom bones notícies. Direm que la crisi se superarà, 
però que hem de canviar, que ens hem de deixar il·luminar 
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per la llum de Betlem. Tot canviarà quan aprenguem de 
l’Infant a ser més senzills, més despresos, més compassius, 
més generosos. Perquè el cert és que estem construint tor-
res i torres de Babel, i el que hem de construir són cases i 
taules per a tothom.

—  Gràcies, Jesús. Enhorabona, Maria, mare beneïda. Enho-
rabona, Josep, pare bo, fuster admirable. Deixem aquí un 
mapa del món, un món trencat i brut, perquè el protegiu i 
ens ajudeu a netejar-lo i a recompondre’l.

viu senzillament perquè altres,
senzillament, puguin viure



Un home s’arrossegava per les pàgines de la història, embrutant-les de fang i sang. Cridat a ser un petit déu a la 
terra, havia perdut la dignitat i la bellesa. Quan la persona no és el centre de la vida social, econòmica i empresa-
rial, la dignitat de l’ésser humà entra en crisi.

Però Déu envià el seu Fill a la casa humana per restaurar-la i tornar a l’home l’autèntica dignitat. Per això va néixer 
de la Verge Maria. Déu volia vestir-se d’home i viure la condició humana per salvar-la.

Aquest és el gran misteri que ens disposem a celebrar en aquesta Eucaristia de Nadal.

Introducció Per a l’homilia
1. Recuperant la dignitat humana

Quan lluitem per la “dignitat”, la nostra o la dels altres, ens in-
dignem. Heus aquí un Déu “indignat” per salvar i tornar la dig-
nitat a l’ésser humà.

Però Déu és Amor. ¿Com deu ser la indignació de l’Amor? Un 
Amor indignat fa bogeries. I això és el que Déu féu. Per dignifi-
car l’ésser humà s’humanitzà. Això només se li acut a Déu.

Es féu home perquè l’home es fes déu.

Es féu servent perquè l’home arribés a ser senyor.

Es féu pobre perquè l’home s’enriquís.

Es féu “pecat” (cf. 2Co 5, 21) perquè l’home es convertís en tem-
ple de l’Esperit Sant.

Es féu amic de l’home perquè l’home visqués en l’amor.

¿On rau la dignitat humana?

És important la resposta, perquè ens hi va la vida.
•  No rau a envoltar-se de poder i de grandesa. La dignitat 

aconseguida així seria una dignitat a costa de la dignitat dels 
altres. Fixa’t en el mirall de l’infant diví.

•  No rau a acumular riqueses. La dignitat aconseguida així se-
ria una dignitat a costa de la misèria dels altres. Fixa’t en el 
mirall de l’infant diví.

•  No rau a cultivar la ciència i la saviesa. La dignitat aconsegui-
da així ens faria menysprear els altres. Fixa’t en el mirall de 
l’infant diví.

•  No rau en la bellesa, l’èxit, l’aplaudiment. La dignitat acon-
seguida així humiliaria els altres. Fixa’t en el mirall de l’infant 
diví.

•  No rau ni en la “santedat”. La dignitat aconseguida així podria 
apartar-nos dels altres. Fixa’t en el mirall de l’infant diví.

Per això vingué Déu, per ensenyar-nos que el que defineix i eleva 
realment l’home és l’amor, perquè l’home és fet a imatge de Déu. 
Vingué per dir-nos amb el seu exemple que l’home es realitza més 
bé si es relaciona amb els altres, que l’home es fa més gran si accep-
ta la seva veritat, que l’home és més autèntic si serveix, que és més 
feliç si comparteix, que és més savi si s’obre a la transcendència, que 

és més senyor si valora l’altre més que a ell mateix, que és més sant 
si estima l’altre més que a ell mateix, com va fer Jesús.

El naixement del Fill de Déu a Betlem, Casa del Pa, de Maria Ver-
ge, suposa una revolució universal, un canvi de valors radical. 
L’infant del pessebre era la llavor de l’home nou, que ell anome-
naria Regne de Déu. Entre riures i sanglots ens deia ben alt que 
és possible un altre món, però posant-hi els mitjans. Perquè
•  El camí de la felicitat passa per l’austeritat.
•  El camí de la pau passa per la justícia.
•  El camí de l’abundància passa per la solidaritat.
•  El camí de l’alliberament passa per l’esforç i la creativitat.
•  El camí de la salvació passa per l’amor.

I ara, al cap de vint segles, ¿podem afirmar que hem après la 
lliçó del Nadal? Certament que celebrem, sí, les festes de Na-
dal, però no vivim el Nadal. Les festes de Nadal ens tornen 
mansos, ens fan conformistes, ens adormen, ens regalen i ens 
engreixen. El Nadal ens interpel·la, ens desperta, ens alegra, 
ens il·lumina i ens encén. Les festes de Nadal passen, el Nadal 
continua. Les festes de Nadal van de bracet amb les il·lusions, el 
Nadal, amb l’esperança. Les festes de Nadal es vesteixen luxo-
sament i escandalosament. El Nadal es vesteix d’austeritat. Les 
festes de Nadal ens instal·len. El Nadal ens estimula. Les festes 
de Nadal converteixen el misteri en consum. El Nadal s’ageno-
lla davant el misteri en adoració.

2. En temps de crisi preguem a Emmanuel

Cansats, molt cansats, vam arribar a Betlem. El pelegrinatge fou 
costós i perillós. Vam passar per terres difícils. Tothom patia els 
efectes de la insolidaritat. Arreu se sentien crítiques i laments, 
amb un comú denominador: “Estem en crisi”. Però també sen-
tíem alguns anuncis de superació i de canvi.

Davant el pessebre

No som Reis Mags. Som un grup de deu persones, ferides per 
la crisi.
•  Heus aquí un jove sense feina. T’ofereix, Jesús, les seves mans 

lligades.
•  Heus aquí un pobre que té gana. T’ofereix, Jesús, el seu buit 

i la seva misèria.
•  Heus aquí un home endeutat. T’ofereix, Jesús, els deutes i la 

hipoteca.

Acte penitencial
•   Tu, Senyor, vas néixer pobre i ens enriquies 

amb el teu amor. Nosaltres preferim acaparar 
riqueses, encara que fem pobres els altres.  
— Senyor, tingues pietat.

•   Tu, Senyor, preferies servir i ens vesties de 
dignitat. Nosaltres volem que ens serveixin i 
ens pensem que som superiors als altres. 
— Crist, tingues pietat.

•   Tu, Senyor, ens perdonaves i ens beneïes amb 
la pau. Nosaltres ens dividim, ressentits, i ens 
enfrontem amb violència. 
— Senyor, tingues pietat.

Lectures
Is 9, 2-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14

La Paraula de Déu que escoltarem és una 
Bona Notícia capaç d’omplir-nos el cor 
d’alegria i esperança. Un Infant ens ha 
nascut, el Príncep de la pau, la Gràcia que 
Déu ens dóna.

Obrim el cor a la Paraula, que ens fa lloar 
Déu, i que la nostra vida s’ompli de pau.


