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PREGArock: Corazón pesebre. Rescate
https://youtu.be/6GP11UPgiJM
Este niño tiene que nacer y no es un capricho.
Él me dijo que me librará de todos los bichos.
Cielo y tierra pasan, pero no la promesa
que me ha dicho.
Ese niño no puede esperar que pasen los días.
Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida.
No me pierdo esta oportunidad que me queda
aquí servida.
Yo que soy un hueso duro,
un poco frío incómodo,
una vez te di la espalda.
Hoy vuelvo por el perdón.
Ya no quiero más porﬁar
que mi voluntad se quiebre.
Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre.

Ningú està exempt que Jesús neixi en la seva vida o,
al menys, per qüestió d'espai. Qui no té un pessebre a
la seva vida, una zona senzilla i pobra, un lloc fred i
sense enllumenar, en què, o bé tot s'amuntega
desordenat, o bé ningú visita i es manté deshabitat i
buit durant temps, i temps? Si algun dia això deixés
d'existir en la nostra història i al nostre món, potser
Jesús naixeria en els nostres hotels i espais de
resplendor. Mentrestant, millor acomodar el nostre
pessebre, perquè és allà on va a desitjar encarnar-se...

Dimarts 15

A contrallum: L’estel de Betlem
Ampliar la imatge i expressar sensacions i emocions.
https://i2.wp.com/www.lareplica.com.py/wp-conten
t/uploads/2020/12/la-estrella-de-belen-se-deja-ver
-esta-navidad-un-inusual-fenomeno-que-no-ocurredesde-hace-800-anos.jpg?ﬁt=1200%2C900&ssl=1
“L’estel de Betlem” es deixa veure aquest Nadal: un
inusual fenomen que no passa des de fa 800 anys.
Segons els experts, l'estrella de Betlem s'observa com
una gran llum al cel a causa de l’encreuement entre
Júpiter i Saturn. És a dir, tècnicament no és un estel,
sinó el resultat de la superposició d'un planeta sobre
un altre, que produeix un centelleig.
Aquest esdeveniment es podrà veure el proper 21 de
desembre a l'hemisferi sud, a l'hemisferi nord es
podrà presenciar del 16 al 25 de desembre. Després
del capvespre és el moment aconsellat per veure-la.

Llavors Herodes cridà en secret els savis, va
demanar-los el moment exacte en què se'ls havia
aparegut l'estrella i els encaminà a Betlem
dient-los:
-Aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest
infant; i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber,
perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
Després de sentir aquestes paraules del rei, es
posaren en camí. Llavors l'estrella que havien vist
sortir començà a avançar davant d'ells, ﬁns que
s'aturà damunt el lloc on era l'infant. Mateu 2, 7-9

Dimecres 16

Servir: Les teves pessetes poden salvar vides

https://www.mansunides.org/noticia/les-teves-pessetes-poden-salvar-vidas
Una campanya per a emprar solidàriament les pessetes que deixaran de tenir valor.
El Banc d'Espanya deixarà de canviar pessetes per euros el proper 31 de desembre, 18 anys després
que la pesseta fos substituïda per l'euro com a moneda de curs legal a Espanya.
En l'actualitat, els espanyols tenen encara sense canviar en pessetes l'equivalent a 1.610 milions
d'euros, quantitat que representa prop del 3% del saldo total en circulació a 31 de desembre de 2001
(48.750 milions d'euros).
Mans Unides ha vist en aquesta circumstància una oportunitat per a millorar els seus ingressos, i amb
ells, el seu treball pels més desfavorits, i ha decidit posar en marxa una campanya de captació de fons
sota el nom de “Les teves pessetes poden salvar vides”.
Amb ella, fa una crida als seus socis, col·laboradors i amics perquè revisin aquestes monedes i bitllets
que poden tenir encara oblidats en algun racó i pensin que poden convertir-se, per molt pocs que
siguin, en un tresor que canviï la vida de moltes persones. +información

Enfocar: 42 generacions

Dijous 17

Avui, a l'evangeli es llegeix la genealogia de Jesús, i ve al pensament una frase que es repeteix en els
ambients rurals catalans: «De Joans, Joseps i ases n’hi ha a totes les cases”. Per això, per distingir-los,
s'usa com a motiu el nom de les cases. Així, es diu, per exemple: Josep, el de Ca la Filomena; Josep, el
de Ca la Soledad... D'aquesta manera, una persona queda fàcilment identiﬁcada. El problema és que
un queda marcat per la bona o mala fama dels seus avantpassats. És el que passa amb el «Llibre de la
genealogia de Jesucrist, ﬁll de David, ﬁll d'Abraham» (Mt 1,1). Rastrejant els personatges de la llista,
podem apreciar que Jesús -pel que fa a la seva genealogia familiar- no presenta un "expedient
immaculat". Amb això, Mateu ens està dient que Jesús és veritable Home. Dit d'una altra manera, que
Jesús -com tot home i com tota dona que arriba a aquest món- no parteix de zero, sinó que porta
darrere de si tota una història.
M'he plantejat alguna vegada que sóc resultat d'una història. La conec? De quina manera m'ha conﬁgurat
tal com sóc? Si tens temps, a casa o en un altre lloc, mira aquest vídeo. https://youtu.be/kx4KRCYOizI i
pensa en tot el que implica saber que estem units per un mateix ADN.

Intuicïons: Salvar el Nadal

Viernes 18

Hi ha alguna cosa, ho reconec, que no m'acaba d'encaixar en el missatge amb què ens bombardegen
de "salvar el Nadal", no només perquè em sona a pel·lícula dolenta, sinó perquè fa que em pregunti quin
és el Nadal que volem salvar .
La majoria pensem en poder passar aquests dies amb les nostres famílies, especialment amb la gent
gran. Tornar a casa i posar-nos al dia; passar temps junts. Celebrar junts allò que està al nostre ADN
cristià: Déu es fa un de nosaltres. Però de vegades sembla que salvar el Nadal té més a veure amb les
compres, els viatges, els sopars... el consumisme. Ens parlen d'un altre Nadal, el qual se'ns ha anat
colant i que ara sembla el de veritat. Més que en salvar el Nadal estem pensant en salvar la campanya
de Nadal. Tampoc és que sigui dolent perquè és cert que moltes famílies depenen de que la campanya
de Nadal tiri endavant per poder viure dignament, per no perdre els seus negocis i treballs. Moltes
famílies que depenen -com Josep i Maria- de treballs ocasionals i humils.
Tant de bo salvem el Nadal. El de veritat, el que volem, el que ens porti al costat dels nostres éssers
estimats, convocats a celebrar Déu entre nosaltres. I que aquesta aturada forçada ens faci
replantejar-nos el consumisme en què ens hem anat ﬁcant i que els següents Nadals s'assemblin més
als que ara somiem, s'assemblin més a aquella primera nit a Betlem, on l'amor d'una família va ser festa
suﬁcient . Adapt. Álvaro Zapata, sj

