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El cartell:  
  

 

En aquests dies ens 
preparem i esperem units el 
naixement de Jesús. Anem 
cap a Betlem, cap a la 
Sagrada Família, cap a 
Jesús. Durant aquest temps 
d’espera, és important que 
preparem el nostre cor, que 
visquem el Nadal amb 
autenticitat, tot seguint la 
llum de l’estel que ens guia. 
Ningú es queda endarrere, 
avancem plegats...perquè 
sols arribem abans, però 
junts arribem + lluny! 
 

 
 
 
 

OBJECTIUS 

• 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 

MATERIALS  
- Cartell del lema 
- Calendari d’Advent (fet a la dinàmica) 
- Ordinador i projector 
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  LA CELEBRACIÓ 
 
 
 

1. Monició d’entrada  
Benvinguts a la casa del Pare!,  
Avui ens reunim aquí a 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. 
 
2. Cant (Nadala a escollir) 
Pot ser una preparada a la dinàmica. 
 

3. Salutació (del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...” 

Comencem la celebració recordant que Jesús sempre estarà amb nosaltres per ajudar- 
nos i guiar-nos pel bon camí. Quan les coses no surtin bé hem de pensar que Ell està al 
nostre costat. 
 

4. 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.  

- Perquè hem rebutjat l'amor que ens mostren les persones que ens estimen i hem 
preferit tancar-nos en nosaltres mateixos, SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

 
 

5. 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 algú té una queixa contra un 
altre. Així com el Senyor us va perdonar, perdoneu també vosaltres. Sobretot, revestiu-
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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 
 

6. 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.  
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 
 
 

7. Evangeli: Lc 2, 39-52 

 
Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+2%2C+39-52&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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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.  
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 
 

8. Homilia 
 
9. Pregàries 

1. En aquest Advent et demanem Senyor que ens ajudis a preparar-nos per acollir amb 
amor el naixement de Jesús. Preguem al Senyor. 
2. Et demanem Senyor que ens ajudis a despertar els nostres cors a l'amor, a la 
solidaritat, a la pau. Preguem al Senyor. 
3. Et demanem Senyor per totes les persones que se senten soles, que la llum de l'Estel 
de Belén els il·lumini i guiï. Preguem al Senyor. 
4. Ajuda'ns Senyor a construir en les nostres famílies l'amor que María i Josep ens van 
mostrar. Preguem al Senyor. 
 

10. Ofrenes 
- T' oferim Senyor aquest calendari d’Advent que simbolitza la solidaritat i l’ajuda als 
altres, així com el nostre amor cap a Jesús, Maria i Josep. Volem viure el temps de Nadal 
amb alegria i esperança a les nostres llars.   
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- T' oferim Senyor el 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. 
 

11. Parenostre 
 

12. Benedicció final 
Estem finalitzant aquesta celebració. Encomanem-nos a la Sagrada Família de Natzaret 
perquè ens acompanyi en aquesta vivència especial del Nadal. 
 

13. Cant I vas ser llar (vídeo-cançó) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM

