
6 de gener (Epifania del Senyor) 

 

Escoltem l’Evangeli segons sant Mateu: 

 

“La seva alegria en veure allà l’estrella va ser immensa. 

Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la 

seva mare i, prostrats a terra, li prestaren el seu 

homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per 

oferir-li presents: or, encens i mirra.” 

 

Un nen: 

 

Jesús, amic i germà nostre. Estem molt contents avui; 
Els Reis ens han portat moltes coses i volem 

donar-te les gràcies, 

perquè tot el bo procedeix de tu. 

Et volem demanar també pels nens que sofreixen i 

passen més necessitat, 

perquè rebin avui la teva benedicció. 

A ells i a nosaltres ensenya'ns a ser sempre bons. 

Que siguem obedients als nostres pares, 

que t'estimem a Tu i a la nostra família cada dia més 

i puguem donar-te l'alegria de ser cada dia millors. 

Amén. 

EL BETLEM I L'ARBRE DE NADAL 

 

“El Nadal és una festa cristiana, i els seus símbols –entre 

ells especialment el betlem i l'arbre guarnit de regals− 

constitueixen referències importants al gran misteri de 

l'Encarnació i del Naixement de Jesús, 

que la litúrgia del temps d’Advent i del Nadal evoquen 

constantment”. 

“Aquest vetust avet -va dir el Papa referint-se a l'arbre-, 

tallat sense danyar la vida del bosc, adequadament 

guarnit, romandrà al costat del betlem fins al final de les 

festivitats nadalenques (...). És un significatiu símbol del 
Naixement de Crist, perquè amb les seves fulles sempre 

verdes recorda la vida que no mor”. 

“L'arbre i el betlem -va continuar- són elements d'aquell 

clima típic del Nadal que forma part del patrimoni 

espiritual de les nostres comunitats. És un clima 

impregnat de religiositat i d'intimitat familiar, que hem de 

conservar també en les societats actuals, on de vegades 

semblen prevaler la carrera al consum i la recerca de béns 

materials”. 

Benet XVI (14-12-2007) 

 

 

 

 

 

DIA DE LA FAMÍLIA 2009 
 
 
 
 



25 de desembre (NADAL) 

 
Escoltem l’Evangeli segons sant Lluc: 

 

“En aquella mateixa contrada hi havia uns 

pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven 

per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor 

se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els 

envoltà de llum. Ells es van espantar molt. Però 

l'àngel els digué:  

--No tingueu por. Us anuncio una bona nova 

que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, 

a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, 

que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de 

senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i 

posat en una menjadora”. 

 

Davant del betlem, es pot cantar una nadala: 

“Les dotze van tocant” o “Fidels atanseu-vos” 

 

Un nen o el més jove poden fer aquesta oració: 

 

Jesús, et donem gràcies perquè has vingut a 

nosaltres, perquè t'has fet home. 

Hem guarnit la nostra casa en el teu honor. 

Ajuda'ns que sempre tinguem preparat el nostre 

cor per a rebre't. 

27 de desembre (LA SAGRADA FAMÍLIA) 

 
Escoltem l’Evangeli segons sant Lluc: 

 

Quan hagueren complert tot el que manava la 

Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu 

poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, 

ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu 

favor. 

 

 

Durant aquest dia es pot fixar el moment per a, 

davant de les imatges de Jesús, Maria i Josep, 

resar un misteri del Rosari: 

 

Misteri: El nen Jesús creixia al costat de Maria i 

Josep a Natzaret. 

 

Intenció: Volem oferir aquest misteri per totes 

les famílies. Que siguin llocs en els quals, 

seguint el model de la Sagrada Família de 

Natzaret, trobem a Jesús en cadascuna d'elles. 

 

Parenostre 

 

Avemaria (10 vegades) 

 

Glòria al Pare 

1 de gener (MARIA, MARE DE DÉU) 

 
Escoltem l’Evangeli segons sant Lluc: 

 

“En aquell temps, els pastors anaren a Betlem i 

trobaren Maria i Josep, amb el nen a la 

menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, 

van contar el que els havien dit d’aquell infant, i 

tothom qui ho sentia es meravellava del que 

deien els pastors. Maria conservava aquests 

records en el seu cor i els meditava.” 

 

El pare o la mare: 

 

Maria, Mare de Déu i Mare nostra, t'oferim 

aquest any que avui estrenem. Et demanem que 

en ell rebem les contínues benediccions del teu 

Fill, el nostre Déu i Senyor, i que siguem llum 

del món per la santedat de les nostres obres. 

 

Tots: 

 

Sota la teva protecció ens acollim, Santa Mare 

de Déu; no rebutgis les súpliques que et dirigim 

en les nostres necessitats; sinó que, lliura'ns 

sempre de tot perill, oh, Verge gloriosa i 

beneïda! 


