
Monició de comiat 
El sacerdot o el diaca acomiaden al poble dient: 

Il·luminats per la llum de Crist, 
visquem en l'amor i la unitat, 
de manera que les nostres llars siguin en el món  
una llum per a tots els homes i totes les famílies. 

Podeu anar en pau. 
R/. Donem gràcies a Déu. 

Benedicció del Betlem 

Reunida la família, el pare o la mare diu: 

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. 

Tots fan la senyal de la creu i responen: 

Amén. 

El qui dirigeix la celebració pot dir: 

Lloem i donem gràcies al Senyor, que tant va estimar al món i li va lliurar al seu Fill. 

Tots responen: 

Beneït siguis per sempre, Senyor. 

Oració de Benedicció 

Després el ministre, amb les mans juntes, diu: 

Oh Déu, Pare nostre, que tant vas estimar al món 
que ens has lliurat al teu únic Fill Jesús, 
nascut de la Mare de Déu, 
per a salvar-nos i dur-nos de nou a tu, 
et demanem que amb la teva benedicció + 
aquestes imatges del naixement 
ens ajudin a celebrar el Nadal amb alegria 
i a veure a Crist present 
en tots els que necessiten el nostre amor. 
T'ho demanem per Jesucrist, 
el teu Fill, que viu i reina pels segles dels segles. 
 
R. Amén. 
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Monició d'entrada 
Després de la salutació inicial: 

Coincidint amb la festa de la Sagrada Família, la Llar santa on Maria i Josep 
van realitzar la missió de ser els primers mestres de l'educació humana del Verb 
encarnat, celebrem cada any la Jornada de la Família, que aquest any té per lema 
“Créixer en família. Els pares: primers mestres i testimonis en la fe”. 

Cada vegada amb major insistència la nostra societat reclama una educació 
dels nens i dels joves que doni sentit a les seves vides i que consideri als pares 
protagonistes principals. Fem nostre aquest anhel i invoquem en la nostra celebració 
a l'Esperit Sant, perquè impulsi i sostingui la missió dels pares d'educar als seus fills 
en l'amor veritable i transmetre la fe. 



Oració dels fidels 

Units a la Sagrada Família de Natzaret, model i imatge de la humanitat nova, elevem 
al Pare la nostra oració perquè totes les famílies siguin lloc de creixement en saviesa i 
gràcia, i diguem-li: 

Renova les nostres famílies, Senyor 

 Per la santa Església de Déu: perquè els seus fills visquin sempre units en 
l'amor. Preguem. 

 Pels governants: perquè respectin el dret essencial dels pares de ser els primers 
educadors dels seus fills i perquè procurin amb tenacitat la solució dels greus 
problemes que, en aquests temps de dificultats econòmiques, afecten a les 
famílies. Preguem. 

 Per totes les llars cristianes: perquè siguin veritables Esglésies domèstiques i 
imatges vives de la Sagrada Família de Natzaret. Preguem. 

 Pels pares, perquè assumeixin amb renovat vigor la seva missió de ser els 
primers mestres i testimonis de la fe dels seus fills i, moguts per l'Esperit Sant, 
els guiïn en el camí de l'amor i de la santedat. Preguem. 

 Pels nuvis: perquè visquin el seu festeig amb Jesucrist i es capacitin per a 
realitzar la seva vida familiar segons el projecte de Déu i comprendre la seva vida 
com una vocació a l'amor i a la santedat familiar. Preguem. 

 Per la nostra societat: perquè comprengui el valor sagrat de la vida humana i 
rebutgi el que la destrueix, com l'avortament, l'eutanàsia, el terrorisme i altres 
formes de violència. Preguem. 

 Pels ancians: perquè en els últims anys de la seva vida no els falti l'afecte 
familiar. Preguem. 

 Pels membres difunts de les nostres famílies: perquè el Senyor els concedeixi 
el repòs etern. Preguem. 

Oh Déu, que en Jesús, Josep i Maria 
ens has donat una imatge de la teva eterna comunió d'amor; 
renova en tots les llars les meravelles del teu Esperit 
perquè les nostres famílies puguin experimentar la teva presència i protecció. 

Per Jesucrist el nostre Senyor. 
R. Amén. 

Benedicció dels matrimonis 

Dita l'oració de després de la Comunió, el sacerdot pot impartir la 
benedicció als matrimonis presents en la celebració. Amb les mans juntes 
convida als presents a pregar: 

Invoquem, germans, sobre els esposos de la nostra comunitat la 
benedicció de Déu, perquè protegeixi amb el seu auxili a qui ha unit en el 
sagrament del Matrimoni. 

Tots, durant un espai de temps, preguem en silenci. Després, el sacerdot continua: 

Pare sant, autor de l'univers, 
que vas crear a l'home i a la dona a la teva imatge, 
i has beneït la unió matrimonial; 
et demanem humilment per aquests fills teus 
units en aliança matrimonial. 
Davalli, Senyor, sobre aquests esposos, 
la teva abundant benedicció, 
que la gràcia de l'Esperit Sant 
inflami des del cel els seus cors 
i renovi la seva caritat conjugal. 
Que en l'alegria et lloïn, Senyor, 
i en la tristesa et busquin; 
en el treball trobin el goig de la teva ajuda 
i en la necessitat sentin proper el teu consol. 
Que participin en l'oració de la teva Església 
i donin testimoniatge de tu entre els homes. 
Que les seves llars siguin autèntiques esglésies domèstiques 
i que un dia participin en l'alegria del banquet etern. 
Per Jesucrist el nostre Senyor. 

R/. Amén. 

V/. I a tots vosaltres, quants esteu aquí presents, 
us beneeixi Déu totpoderós, 
Pare, Fill + i Esperit Sant. 

R/. Amén. 


