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CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2018/19

OBJECTIUS

MATERIALS

• Ensenyar que l'Advent és la preparació de la vinguda de Jesús al món i als nostres cors
•Preparar el nostre interior i el nostre entorn per al naixement de Jesús
•Descobrir, participar i gaudir de la preparació del Nadal
• Conscienciar de la importància d'interioritzar els valors que ens transmet Jesús
• Conèixer o recordar personatges bàsics de l'Advent i del Nadal: Jesús, María,
José, Isabel...
• Conèixer o recordar Sant Josep Manyanet, com el Profeta de la família
- Cartell del lema
- Calendari d’Advent/Targetes/caixa (de la dinàmica)
- Ordinador i projector

El cartell:
En
aquests
dies
ens
preparem per al naixement
de Jesús. És un moment
perfecte per a reflexionar
sobre les nostres accions i
sobre com ens agradaria i
desitjaríem que aquestes
fossin. Cada dia avancem
una mica més en el camí cap
a Jesús i hem de tenir cura
d'això. Per això, cada dia
tenim l'oportunitat d'enfocarnos de nou en el que volem
amb
un
desig
i
un
compromís. En aquest camí
que anem a realitzar, és
important donar rellevància tant als aspectes que tenen a
veure amb la nostra part més intel·lectual (cervells); com
als que es relacionen més amb la nostra part emocional
(cors).
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LA CELEBRACIÓ
Monició d’entrada (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista)
Benvinguts a la casa del Pare!,
Avui ens reunim aquí en la capella (església) amb el desig de preparar-nos per al
naixement de Jesús. El Nadal significa família, com la de Jesús de Natzaret. Per això avui
tots nosaltres també som la família de Jesús i volem compartir aquest moment tan
especial units. Aquest proper naixement és un moment màgic on l'estimar, el compartir,
la solidaritat, l'alegria, l'esperança…es fan molt presents en les nostres vides. Per això no
podem adormir-nos mentre esperem aquesta arribada.

Cant (Nadala a escollir)
Salutació

(del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...”
Benvinguts a la casa del Pare!,
Comencem la celebració recordant que Jesús sempre estarà amb nosaltres per ajudarnos i guiar-nos pel bon camí. Quan les coses no surtin bé hem de pensar que Ell està al
nostre costat.

Acte penitencial
S: Germans: Preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent
els nostres pecats.
T: Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans, que he pecat,
per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
S: Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.
T: Amén.
S: Senyor, tingueu pietat.
T: Senyor, tingueu pietat.
S: Crist, tingueu pietat.
T: Crist, tingueu pietat.
S: Senyor, tingueu pietat.
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T: Senyor, tingueu pietat

Himne de Gloria
Primera lectura
Is 40; 1-5
«Consoleu,
consoleu el meu poble»,
diu el vostre Déu.
«Parleu al cor de Jerusalem
i anuncieu-li
que s'ha acabat la seva servitud,
que li ha estat perdonada la culpa,
que ha rebut del Senyor
doble paga per tots els seus pecats.»
Escolteu una veu que crida:
«Obriu en el desert
un camí al Senyor,
aplaneu en l'estepa
una ruta per al nostre Déu.
S'alçaran les fondalades,
s'abaixaran les muntanyes i els turons,
el terreny escabrós serà una plana,
i la serralada, una ampla vall.
Llavors apareixerà
la glòria del Senyor,
i tothom veurà alhora
que el Senyor mateix ha parlat.»
Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor

Salm responsorial
Salmo 24, 4-5ab. 8-9. 10 y 14 (R/.: 1b)
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Segona lectura
Jm 5, 7-10
Tingueu paciència, germans, fins que vingui el Senyor. Mireu com el camperol espera el
fruit preciós de la terra, prenent paciència fins que han arribat les pluges de tardor i de
primavera. Igualment vosaltres, tingueu paciència, enfortiu els vostres cors, que la
vinguda del Senyor és a prop. Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no
hàgiu de ser judicats; penseu que el jutge ja és a les portes. Com a model de paciència
en els sofriments, preneu els profetes que van parlar en nom del Senyor.
Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor

Evangeli
Lc 3, 1-6
L'any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, mentre Ponç Pilat era governador de Judea,
Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca d'Iturea i de la regió de
Traconítida, i Lisànies, tetrarca d'Abilene, durant el pontificat d'Annàs i de Caifàs, Déu va
comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. Joan anà per tota la
regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, tal com
està escrit en el llibre del profeta Isaïes:
És la veu d'un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.
S'alçaran les fondalades,
s'abaixaran les muntanyes i els turons,
el terreny tortuós quedarà pla
i el camí escabrós serà allisat;
i tothom veurà la salvació de Déu.
Paraula del Senyor
T: Lloança a vós, Oh Crist

Homilia
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Oració dels fidels
Ofrenes
[S’utilitzarà alguns dels calendaris d’Advent dels alumnes, les targetes dels compromisos
i desitjos o la caixa on s’han guardat en cas que s’hagi realitzat]
1. T’oferim Senyor aquests calendaris perquè volem omplir-nos de bons propòsits.
Aquests representen tots els compromisos y desitjos que volem portar a terme y
complir durant aquests dies tan assenyalats, y al llarg de tot el curs. T’ho
demanem, Senyor!
2. T'oferim el pa i el vi que seran el teu cos i sang. Estem segurs que ens donaran les
forces necessàries per a dur a terme el nostre treball en aquest curs sent fidels a
la nostra identitat com a cristians. T'ho demanem, Senyor!
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que
bondat i que és fruit de la terra i del treball del homes:
es converteixi per a nosaltres en pa de vida.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que
bondat i que és fruit de la vinya i del treball del homes:
es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.

hem rebut de la vostra
us el presentem perquè

hem rebut de la vostra
us el presentem perquè

INVITACIÓ A LA PREGÀRIA
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu
Pare omnipotent.
T: Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici , a lloança i glòria del seu
nom, i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Pregaria Eucarística II
S: El Senyor sigui amb vosaltres
T: I amb el vostre esperit.
S: Amunt el cors.
T: Els elevem al Senyor.
S: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
T: Cal fer-ho i és de justícia
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ACLAMACIÓ DEL SANT
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la
vostra glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
ACLAMACIÓ DESPRÉS DE LA CONSAGRACIÓ
S: Proclameu el misteri de la fe
T: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre
retorn, Senyor Jesús.
ACLAMACIÓ DE CLOENDA
Per ell, amb ell i en ell, vós Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l'Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria,
pels segles dels segles.
T:Amén.

Parenostre
Ritu de la pau
Fracció del pa
Comunió
Benedicció final
Estem finalitzant aquesta celebració. Encomanem-nos a la Sagrada Família de Natzaret
perquè ens acompanyi en aquesta vivència del Nadal.

Cant I vas ser llar (vídeo-cançó)

