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“L'ALEGRIA DE L'AMOR”
INTRODUCCIÓ
Una de les necessitats bàsiques de tota
persona, de cadascun de nosaltres
també, és la de sentir-se estimat i
estimar els altres. Quan ens sentim
acollits, abraçats, cuidats... creixem
emocionalment
com
a
persones
equilibrades i capaces, al mateix temps
que rebem, d'oferir als altres l'amor,
l'acollida, l'afecte, l'atenció que rebem
d'ells.
El Nadal és un temps especial per
viure i renovar aquesta experiència de
sentir-nos estimats i d'estimar-nos els
uns als altres en l'àmbit de la pròpia
família, el grup d'amics, l'escola. Jesús
“es va fer home” i va venir a cadascun
de nosaltres per mostrar-nos que ens
estima a tots i que el seu amor és Font
de vida, d'alegria, de creativitat,
d'esperança...
El P. Manyanet ens va ensenyar que a la llar de Natzaret es va viure
l'amor conreant aquelles virtuts i detalls que el fan real i present:
l'ajuda mútua, el perdó, el diàleg sincer... Quan et sents estimat i
benvolgut, no tens por, et sents segur. L'amor tot ho fa possible. Que
aquesta Eucaristia (Litúrgia de la Paraula) ens faci sentir l'amor de
Déu.
ACTE PENITENCIAL
• Per les vegades quan en les nostres relacions, ens hem deixat portar
per l'egoisme, cercant només el nostre benestar sense preocupar-nos
pels altres, SENYOR, TINGUEU PIETAT.
• Per les ocasions en què podent fer el bé a alguna persona, hem
preferit mirar cap a un altre lloc, i passar indiferents pel seu costat,
CRIST, TINGUEU PIETAT.
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• Perquè hem rebutjat l'amor que ens mostren les persones que ens
estimen i hem preferit tancar-nos en nosaltres mateixos, SENYOR,
TINGUEU PIETAT.
LECTURA PRIMERA (Col 3,12-21)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses

Germans, Déu us estima i us ha escollit per tal que sigueu part del seu
poble. Visqueu, doncs, revestits de veritable compassió, bondat, humilitat,
mansuetud i paciència. Tingueu paciència els uns amb els altres i
perdoneu-vos si algu té una queixa contra un altre. Així com el Senyor us
va perdonar, perdoneu també vosaltres. Sobretot, revestiu-vos d'amor, que
és el llaç perfecte d'unió. I que la pau de Crist dirigeixi els vostres cors, ja
que amb aquest propòsit Déu us va cridar a formar un sol cos. I sigueu
agraïts.
Que el missatge de Crist estigui sempre present en el vostre cor.
Instruïu-vos i animeu-vos els uns als altres amb tota saviesa. Amb
profunda gratitud, canteu a Déu salms, himnes i càntics espirituals. I tot
allò que feu o que digueu, feu-ho en el nom del Senyor Jesús, donant
gràcies a Déu Pare per mitjà d'Ell”.
PARAULA DE DÉU
SALM 83
Responem junts: Feliços els qui viuen a casa vostra, Senyor

Que n'és d'amable la vostra Casa,
Senyor de l'univers!
Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor. R/:
Ple de goig, i amb tot el cor,
aclamo el Déu que m'és vida.
Feliç el qui viu a casa vostra,
lloant-vos cada dia.
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Feliços els qui s'acullen als vostres murs:
emprenen amb amor el camí. R/:
M'estimo més un dia als vostres atris
que mil a casa meva;
i prefereixo el portal de la casa de Déu
a viure amb els malvats. R/:
Perquè el Senyor, protecció nostra i escut,
ens dóna la gràcia i la glòria;
el Senyor no refusa cap bé
al qui viu honradament. R/:
Senyor de l'univers,
feliç l'home que confia en vós!. R/:
AL·LELUIA
EVANGELI Lc 2, 39-52
Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
La tornada a Natzaret

Quan Josep i Maria hagueren complert tot el que ordenava la Llei del
Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. I el noi creixia i es
feia fort, era entenimentat i Déu li havia donat el seu favor.
L’infant Jesús, perdut al Temple de Jerusalem

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de
Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, pujaren a celebrar les festes com era
costum i, passats els dies, quan tothom se'n tornava, el noi es quedà a
Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que anava amb
altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el
buscaven entre els parents i coneguts i no el trobaren. L'endemà se'n
tornaren a Jerusalem, a buscar-lo.
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El tercer dia el trobaren al Temple, assegut entre els mestres de la Llei,
escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven
meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes.
Els seus pares quedaren sorpresos de veure'l allà, i la seva mare li digué:
«Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem
amb ànsia».
Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a
casa del meu Pare?»
Ells no comprengueren aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare
conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia,
avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
PARAULA DEL SENYOR
HOMILIA:
. La família de Natzaret Jesús, Maria i Josep: sempre van cercar de
complir en les seves vides la voluntat de Déu.
. De vegades no és fàcil descobrir la presència de Déu en la nostra vida
i en els esdeveniments que vivim.
. Les dificultats s'han de convertir en una ocasió i oportunitat per
refermar els vincles, enfortir l'amor entre la família, els companys.
. La família és sagrada, la nostra vida és sagrada perquè és l'àmbit on
s’hi fa present Déu mateix.
. En les adolescències i joventut, quan volem i necessitem afirmar la
nostra vida i prendre les nostres pròpies decisions, l'amor dels pares
es fa present, ens acompanya, vetlla per nosaltres, ens cuida, es
preocupa... i això hem d'aprendre també a valorar-ho i agrair-ho.
. L'amor acollit ens fa créixer amb confiança en nosaltres mateixos i
ens ajuda a prendre les decisions millors per a la nostra vida, com va
fer Jesús, acompanyat pels seus pares Maria i Josep.
. El P. Manyanet ens “porta” a Nazaret i ens ensenya a acollir l´amor
de Déu i dels altres con Jesús, Maria i Josep.
Gràcies...
PETICIONS
• Et demanem, Senyor, per l'Església, que és la comunitat dels qui
seguim Jesús al llarg de la història. Que sapiguem escoltar la seva
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Paraula que ens guia, i seguir el seu exemple de vida i d'amor.
PREGUEM EL SENYOR
• Et demanem Senyor per les famílies, especialment les que pateixen
alguna dificultat per la pèrdua dels seus éssers estimats, per divisions
o problemes de treball… perquè es mantinguin unides en l'amor que
ens enforteix per afrontar les situacions difícils de la vida. PREGUEM EL
SENYOR
• Et demanem, Senyor, per tots els qui formem la Comunitat Educativa
de la nostra Escola: que junts construïm un ambient d'amor i respecte,
on hi puguem créixer i desenvolupar-nos com a persones lliures i
responsables. PREGUEM EL SENYOR
• En aquesta celebració eucarística, demanem fortalesa i valentia per
superar els moments difícils que hem viscut i estem vivim per la
pandèmia i les conseqüències a nivell personal, familiar, social,
econòmic... Et preguem i et demanem esperança per viure el nostre
present amb esperança. PREGUEM EL SENYOR.
• També volem donar-te gràcies, Senyor, per l'amor rebut, pel regal de
la nostra vida, de la família, de l'amistat i per tots els béns materials
que tenim. PREGUEM EL SENYOR.
OFRENES
• Icona de la Sagrada Família: et presentem, Senyor, aquesta icona
de la Santa Família per demanar-te per totes i cadascuna de les
nostres famílies. Que puguem viure en harmonia i pau a la llar.
• Cors units: t'oferim aquests cors amb el lema “L'alegria de l'amor”.
Fes que visquem sempre el goig de sentir-nos estimats i de poder
estimar els altres, com tu ens estimes a tots.
• Pa i vi: Senyor, oferim pa i vi, signes de la teva entrega total per
cadascun de nosaltres, i de la salvació i ajuda que ens ofereixes per tal
que puguem viure el camí de la vida amb amor, entrega i generositat.
ACCIÓ DE GRÀCIES FINAL
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“Gràcies, Senyor, per Maria de Natzaret, per la seva docilitat,
per creure el que semblava impossible,
per viure d'acord amb el que creia.
Gràcies, Senyor, per Josep, el seu espòs,
per ensenyar-nos a confiar,
sovint sense entendre.
Per gaudir del projecte de vida
que Tu li havies preparat,
per fer de pare del teu Fill.
Gràcies per Jesús,
un nen, un adolescent, un jove
que va viure amb els seus pares com qualsevol altre fill.
Va experimentar la condició humana
en les tasques de cada dia,
en el dia a dia a la seva llar.
Al taller, a l'escola, en la conversa amb els seus amics,
amb els seus veïns.
Gràcies per la Sagrada Família de Natzaret, Jesús, Maria i Josep:
Perquè ens ensenyen a adonar-nos
de què la nostra família és sagrada,
perquè, malgrat els nostres defectes i debilitats,
Tu et fas present en ella.
Et demanem saber seguir el teu exemple,
confiar en Tu en tot moment,
no desanimar-nos davant les dificultats
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i deixar-nos guiar per la fe”. Amén.

“Santa Família de Natzaret,
fes prendre consciència a tothom
del caràcter sagrat i inviolable de la família,
de la seva bellesa en el projecte de Déu.
Jesús, Maria i Josep,
escolteu i acolliu les nostres súpliques”.

. Cants propis de la Congregació i del P. Manyanet

