
Feliç tu, que has cregut! (Lc 1,45) 
 

La benaurança que l'evangelista Lucas posa en llavis d'Elisabet per felicitar 
María és, segurament, una benaurança que podem sentir dirigida a nosaltres, cristians i 
cristianes del segle XXI. 

Feliços nosaltres que després de tants i tants anys creiem que el Pare ens regala 
al seu Fill, i que el seu Esperit Sant roman amb nosaltres obrint-nos camins d'esperança, 
de justícia i de solidaritat per a continuar mantenint la fe en que el nostre món és el món 
de Déu, malgrat les nostres resistències a acollir el seu oferiment com un gest d'amor. 

Feliços nosaltres que passem aquests temps de pandèmia amb actitud 
esperançada i responsable, sense deixar-nos vèncer pel pessimisme que provoquen els 
nostres hospitals saturats de malalts a causa del COVID-19. 

Feliços nosaltres, treballadors del continent europeu que, malgrat tantes 
contradiccions, creiem que la justícia s'obrirà pas per donar a llum una Europa oberta a 
la dignitat dels fills i filles de Déu. 

Feliços nosaltres, militants dels moviments que formen el Moviment de 
Treballadors Cristians d’Europa (MTCE), que treballem conjuntament en diferents 
projectes, campanyes, i accions per a col·laborar conjuntament amb altres cristians i 
cristianes i persones de bona voluntat per a fer que la nostra vella Europa faci honor als 
seus millors desitjos de justícia, d'equitat, d'igualtat, de llibertat, de respecte, de 
fraternitat i de solidaritat. 

Feliços nosaltres si lluitem perquè mai s'imposi ni es justifiqui cap mena de 
violència contra les dones, ni cap mena d'abús contra els nens, ni contra els més petits i 
febles. 

Feliços nosaltres si lluitem perquè tots puguin tenir un treball, i un treball digne, 
remunerat justament, i que permeti a tots els treballadors i treballadores compaginar el 
seu treball amb la seva vida familiar i d'oci. 

Feliços nosaltres si col·laborem amb els nostres conciutadans per a protegir els 
nostres respectius països de totes les contaminacions i de totes les emissions nocives 
que maltracten al nostre planeta, i exigim als nostres governs que siguin els primers a 
proposar polítiques protectores del medi ambient. 

Feliços nosaltres si obrim el cor per a rebre Jesús, el Fill de Déu. Feliços si el 
Nadal és per a nosaltres un esdeveniment salvador. Feliços si creiem que el naixement 
de Jesús, Messies i Crist, ens canvia i ens empeny a treballar amb Ell perquè el nostre 
món sigui el cel nou i la terra nova que Ell va somiar. 
 
Bon Nadal! 
Bon Any Nou! 
 
Josep Jiménez Montejo 


