Nadal és la festa major de la tendresa, de la humanitat,
de la solidaritat. De nou torna Nadal convidant-nos a
acollir i agrair la salvació de Déu en un Infant que ens
demana a tots que siguem ser més humans i
entranyables per tal que el nostre món esdevingui la
llar que Déu va somiar i segueix somiant encara.
El dijous, 14 de
novembre, va tenir
lloc la celebració
anticipada del Nadal en el Col·legi Major. Malgrat ser temps
d’exàmens per algunes col·legiales, es respirava un clima de
festa.
La cordialitat, la senzillesa i l’alegria que es dibuixaven en els
rostres era ja una felicitació nadalenca.
A les 21:00h s’iniciava la festa amb la celebració de
l’eucaristia presidida pel P. Josep Sanz, capellà del Col·legi
Major.
La participació del grup i l’excel·lència de la música del cor de
noies del CMU van convertir la celebració en una veritable festa en la que totes ens vàrem sentir
convidades a ser portadores del sentit del Nadal:
Nadal ets tu, quan deixes entrar a Déu en la teva vida.
La campana de Nadal ets tu, quan en el grup busques la unió i no
exclous a ningú.
Ets també llum de Nadal, quan il·lumines amb la teva vida el camí dels
altres amb la teva bondat, paciència, alegria i generositat.
La música de Nadal ets tu quan aconsegueixes que hi hagi pau i
harmonia dintre teu.
El sopar de Nadal ets tu, quan reparteixes el pa de l’alegria i de
l’esperança als qui estan vora teu.
Sí, jo vull ser Nadal.

A continuació va tenir lloc el tradicional sopar de Nadal on es va poder compartir l’amistat, la joia,
l’entusiasme per les properes vacances així com també els nervis davant la proximitat dels
exàmens.

.

Acte seguit va tenir lloc el lliurament de premis a totes aquelles persones que havien vestit de festa
la porta de la seva habitació.

Amb abraçades i els millors desitjos de cara al nou any es va concloure la festa. Unes, disposades a
fer la maleta i d’altres a fer immersió en l’estudi ja que l’endemà hi havia examen o senzillament
classe.

