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“JUNTS ARRIBEM A BETLEM”

Arriba el temps d'Advent, previ al Nadal. Es

tracta d'un temps per mirar cap endins, per a,

amb il·lusió i esperança, preparar-nos junts, en

comunitat, per al naixement de Jesús.

Aquest curs sota el lema “Junts arribem a

Betlem” volem fer camí, com Maria i Josep, cap

a Betlem, una petita vila de l’antiga Judea. Un

lloc senzill, ple de persones senzilles, sense luxes

i comoditats, allà és on Déu volgué fer-se un de

nosaltres..i més de dos mil després volem

celebrar i acollir, una vegada més, a l’infant de

Betlem.

I Maria i Josep ens ensenyen que van haver de

sortir de Natzaret, casa seva, i anar fins a

Betlem, a molts quilòmetres i en un viatge que

durà diversos dies. I decideixen fer-lo junts, com una familia, un al costat de l’altre, cap a

un objectiu comú, una meta comuna: el millor regal.

El cartell ens expressa aquesta unitat, l’anar junts cap a una meta comuna; però sense

oblidar les adversitats, les dificultats del camí: allò que sovint ens distreu i ens amaga el

veritable sentit del Nadal, un sentit que Maria i Josep van viure com a família.

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 podíem 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 (Rm 1,1-7)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 1,1-7)
Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la bona nova de
Déu, que ell ja havia promès pels seus profetes en les escriptures santes. Aquesta
bona nova es refereix al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge
humà, nasqué de David, però per l’esperit que santifica va ser constituït Fill
poderós de Déu des que va ressuscitar d’entre els morts.
Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els
pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi sou vosaltres, que
Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li
consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, el
Senyor.
PARAULA DE DÉU

SALM 23

Responem junts: Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.
R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos.
R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob.
R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la glòria.
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AL·LELUIA

EVANGELI Mt 1, 18-24

El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta manera: Maria, la seva mare, estava
unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia
concebut un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no
volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord matrimonial. Ja havia
pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué:

--Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit
que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús,
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.

Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: La
verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d'Emmanuel , que vol dir «Déu amb
nosaltres».

Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre a
casa la seva esposa.

PARAULA DEL SENYOR

PREGÀRIES

● Et demanem Senyor per les nostres famílies, perquè, junts, com una unitat,
siguem capaços de preparar-nos per a la vinguda de Jesús, i que el temps de
Nadal, sigui un temps de goig i d'alegria. PREGUEM EL SENYOR

● Pels qui estan tristos i desconsolats, perquè sentin la teva carícia, la teva escalfor,
la teva alegria i el teu consol, i sàpiguen entendre que, també per a ells, ve, cada
Nadal, Jesús a les seves vides. PREGUEM EL SENYOR

● Et demanem, Senyor, per l'Església, que és la comunitat dels qui seguim Jesús al
llarg de la història. Que sapiguem escoltar la seva Paraula que ens guia, i seguir el
seu exemple de vida i d'amor. 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
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● Pels aquí presents, que sapiguem preparar els camins en els nostres cors, que
agafem la llum, col·loquem els senyals i aplanem els camins, perquè el Senyor
pugui néixer en el nostre cor. 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.

● Cartell/mòbil amb apps de Nadal: T'oferim aquest cartell amb el lema “Junts
arribem a Betlem”. 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

Dolç Infant de Betlem,

fes que penetrem amb tota l'ànima

en aquest profund misteri del Nadal.

Posa al cor dels homes

aquesta pau que busquen,

de vegades amb tanta violència,

i que tu només pots donar.

Ajuda'ls a conèixer-se millor

ia viure fraternalment

com a fills del mateix Pare.

Descobreix-los també la teva bellesa,
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la teva santedat i la teva puresa.

Desperta al seu cor l'amor

i la gratitud a la teva infinita bondat.

Uneix-los a la teva caritat.

I doneu-nos a tots la vostra celeste pau.

Amén

Cançons

No dormiu, del grup Kairoi https://www.youtube.com/watch?v=PnsN3YHvkEU

No dormiu

Vull que el meu Nadal

no se m'escapi de les mans.

Viatjar pel meu carrer,

canviar els meus ulls cansats de jutjar.

He buscat felicitat,

allunyant-me sempre del teu costat.

He oblidat els meus germans,

esperant omplir-me d'or les meves mans.

No dormiu,

que vindrà un nen,

que vindrà Jesús,

que vindrà Déu (2)

Sempre he trobat

en tu un consol de veritat.

I potser no he estat atent

en escoltar en qui en mi vol confiar.

He volgut ser perdonat,

i a qui m'ha fet mal l'he deixat plorant.

Insensible, sense amor

davant l'odi, la injustícia i el dolor.

No dormiu,

que vindrà un nen,

https://www.youtube.com/watch?v=PnsN3YHvkEU
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que vindrà Jesús,

que vindrà Déu (2)

Vull tenir-te a tu,

Senyor Jesús, al meu costat.

Regalant somriures oberts

als homes marcats per manca d'amor.

Abraçar el nen marginat,

animar l'alcohòlic i el malalt.

Despullar-me del que tinc,

fent-me pobre entre els més pobres,

seguint-te a tu.

No dormiu,

que vindrà un nen,

que vindrà Jesús,

que vindrà Déu (2)

Ets Nadal https://www.youtube.com/watch?v=yMWPv2lfikw

Base musical https://www.youtube.com/watch?v=jrVuUHqyhKE

Ets Nadal

Nadal quan tu ets l’estel de qui viu en la foscor

Nadal quan ets transparent i als teus ulls veiem el cor.

Nadal quan les teves mans són bressol, són amistat.

Nadal quan obres el cor i hi entra el sol, i hi entra el món.

Ets Nadal, cerques a la nit l’estel

Ets Nadal, descobreixes que hi ha un nen.

Ets Nadal, ets Nadal, ets Nadal.

Nadal quan vora el teu foc pot asseure-s’hi algú més

descobrint que neix quelcom compartint allò que tens.

Nadal si on no queda res ets llavor, fas somiar.

Nadal quan sents dins del cor que ja mai no estaràs sol.

https://www.youtube.com/watch?v=yMWPv2lfikw
https://www.youtube.com/watch?v=jrVuUHqyhKE

