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(CR) Com cada any el bisbe Pere Casaldàliga ha enviat la seva felicitació de
Nadal. Un text amb gran difusió que sempre ha fet marcat per l’actualita [9]t i
per la radicalitat evangèlica. Aquest any, la carta és en forma de poema.
Nadal 2013

Encara “no hi ha lloc per a ells”
ni a Betlem ni a Lampedusa.
Nadal és un sarcasme?
“Si el teu Regne no és d'aquest món”,
qué véns a fer aquí
subversiu, esgarriacries?
Per ser el Déu-amb-nosaltres
has de ser-ho en la impotència,
amb els pobres de la Terra,
així, petit, així,
nu de tota glòria,
sense altre poder que el fracàs,
sense altre lloc que la mort,
però sabent que el Regne
és el somni del teu Pare,
i també és el nostre somni.
Encara hi ha Nadal,
en la Pau de l'Esperança,
en la vida compartida,
en la lluita solidària,
¡Regne endins, Regne endins!
Nadal 2013 /Any nou 2014
Pere Casaldàliga
Precisament aquest cap de setmana [10] s’estrena la minisèrie 'Descalç sobre la
terra vermella' en el marc del II Fòrum de Balsareny [11], trobada que té per
objectiu treballar les causes del bisbe Pere Casaldàliga. La segona edició del
Fòrum Balsareny inclourà una taula rodona sobre els 50 anys de l’encíclica Pau
a la Terra i una conferencia sobre les semblances entre Joan XXIII, Pere
Casaldàliga i el Papa Francesc. També es lliurarà el reconeixement anual del
Fòrum a l'economista Arcadi Oliveres. Dijous es va presentar la trobada en
una roda de premsa [12] a Barcelona.
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