Sant Josep

Maria

Els àngels

Mt 1,24

Lc 2,51-52

Lc 2, 10-11

“Així
que
Josep
s’hagué
despertat, féu el que l’àngel del
Senyor li havia manat i prengué a
casa seva la seva dona “

Després baixà amb ells a Natzaret
i els era obedient. La seva mare
conservava tot això en el seu cor.
Jesús es feia gran, avançava en
enteniment i tenia el favor de Déu
i els homes

Però l'àngel els digué:
-No tingueu por. Us anuncio
una bona nova que portarà a tot
el poble una gran alegria: avui, a
la ciutat de David, us ha nascut
un salvador, que és el Messies, el
Senyor.

“Josep i la seva família podrien ser
una de tantes famílies refugiades
dels nostres dies en recerca d’un
aixopluc, d’ un treball…”

Per la dona treballadora,

Pare doneu-nos una mirada
acollidora i compromesa

per la dona explotada,

“Josep es lleva i segueix decidit les
indicacions de l’àngel…”

per la dona refugiada,

Pare ajudeu-nos a descubrir el jorn
de cada dia com a una gran
oportunitat de vida plena.

per la dona malalta,

per la dona violada,

per la dona immigrant

per la dona cuidadora,

“Josep, un home disposat a
realitzar el seu treball diàri amb una
bona disposició, constància ,
coherència , respecte…”

per la dona mare,

Pare féu que no ens cansem de
treballar per la pau i per mantenir
en els nostres llocs de treball
aquests valors que Josep
expressava amb gran senzillesa en
el seu dia a dia.

per la dona confiada.

per la dona ignorada,
per la dona entregada

Per la dona que no pot més
però que sempre hi és.

Alegrem-nos
Jesús.

per

l’arribada

de

Preguem per tot els que reconeixen
Jesucrist.
Aquesta proclama ens ha de servir
per vigoritzar el nostre esperit, per
esforçar-nos a estimar, per trobar
Déu en les coses més senzilles i en
les persones de cada dia.
I que ens serveixi per saber que la
vida és més vida quan un la dóna de
mica en mica cada dia.

Pastors
Lc 2, 16-18
Hi anaren, doncs, de pressa, i
trobaren Maria, Josep i l’infant ajagut
a la menjadora. En veure-ho, van fer
saber el que se’ls havia dit sobre
aquest nen; i tots els qui ho sentien
quedaven meravellats del que els
contaven els pastors.
Els més pobres d’aquells temps van ser els
escollits per rebre el missatge més
important que Déu tenia reservat pels
homes.
Els més pobres però els més atents a
escoltar i escampar la bona nova. Homes i
dones que de seguida fan confiança a les
paraules de l’Àngel.
Han entès el missatge de salvació i no
dubten a cercar-lo, fins a trobar el
naixement, el naixement de la nova vida.
Pocs pastors de ramats queden al nostre
temps, però tenim molts immigrants que
també corren desesperats per buscar una
nova vida. Molts, buscant el naixement
troben la mort.
I jo, on estic situat?
Quan l’Àngel anuncia la Bona Nova, estic
receptiu?
Estic atent? Entenc el missatge?
Possiblement en el meu confort no hi ha
espai per escoltar nous missatges i més si
ja tinc de tot.
Cal que siguem i ens sentim un xic més
pobres, com els pastors del pessebre, per
estar més oberts i atents a totes les
realitats que ens envolten.

Reis
Mt 2,1-2
Després que Jesús va néixer a
Betlem de Judea, en temps del rei
Herodes, vingueren uns savis
d'Orient i, en arribar a Jerusalem,
preguntaven: On és el rei dels
jueus que acaba de néixer? Hem
vist sortir la seva estrella i venim
a adorar-lo.

Les figures del pessebre

Que amb la llum d'aquest estel
anem a cercar al lloc correcte.
Trobar la plenitud fins i tot
enmig de la pols i la misèria.
Descobrir en el pessebre l'amor de
Déu,
a pesar de tots els Herodes de la
terra.
Reconèixer amb l'ajut de la fe i
l'esperança,
en tota persona una veritable peça
d'or.
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