a celebració d’aquesta Jornada, en el marc de l’ Any
Família Amoris Laetitia, convocat per papa Francesc,
ens porta a contemplar amb admiració que «l’encarnació
del Fill de Déu obre un nou inici en la història universal de
l’home i la dona. I aquest nou inici té lloc en el si d’una
família, en Natzaret. Jesús va néixer en una família. Ell
podia arribar de manera espectacular, o com un guerrer,
un emperador... No, no: ve com un fill de família. Això és
important: contemplar en el pessebre aquesta escena tan
bonica» (Papa Francesc, audiència general, 17 de desembre

L

de 2014).

24 de desembre
La família es reuneix davant el pessebre que s’ha construït en un lloc de la casa.
- Un dels membres de la família llegeix la Paraula de Déu (Gal 4,4-5):
«Quan va arribar la plenitud del temps, Déu va enviar el seu Fill,
nascut d’una dona, nascut sota la Llei perquè rescatés els qui
vivíem sobra la Llei i rebéssim la condició de fills».
-

El més petit de la casa col·loca la imatge del Nen Jesús en el pessebre
mentre es canta una nadala (El rabadà, El noi de la mare, Les dotze van
tocant, Santa Nit... ).
Després de col·locar el Nen Jesús en el
naixement tots se situen al voltant de la
taula i encenent un ciri blanc, que
simbolitza Jesús en mig nostre, un dels
membres de la família dirà aquesta
benedicció:

É U Pare, Vós heu estimat
tant els homes que ens vau
enviar el vostre Fill Únic per
sal-var-nos i portar-nos de
nou a Vós, vesseu la vostra
benedicció sobre aquests
aliments i també sobre els
membres d’aquesta llar, perquè
així com ara acollim joiosos el
vostre Fill, fet nen a Betlem, el
rebem també confiats quan
vingui la fi dels temps. Per
Crist, Senyor nostre. Amén.

D

Festa de la Sagrada Família
26 de desembre
- Un dels membres de la família llegeix la Paraula de Déu (Dt 5, 16):
«Honra el pare i la mare, com t’ha manat el Senyor, el teu Déu. Així
tindràs llarga vida i seràs feliç en el país que et dóna el Senyor, el
teu Déu».

-

Els membres de la família fan unes
peticions:

• Per l’Església, que és la família dels fills
de Déu, perquè caminem junts, escoltant la
veu de l’Esperit Sant. T’ho demanem,
Senyor.

• Per les famílies que viuen la pobresa, per
les que sofreixen la malaltia, per les que
són fora de la seva pàtria, perquè
experimentin l’amor de Déu a través
_,_;,.....,..e: de la nostra caritat. T’ho demanem, Senyor.
'• Pels que formem part d’aquesta família
(es poden dir els noms) perquè acollim el
pla de Déu per a nosaltres i creixem en
l’amor. T’ho demanem, Senyor.

-

Davant el pessebre, es pot cantar una
nadala (El rabadà, El noi de la mare,
Les dotze van tocant, Santa Nit...).

Santa Maria, Mare de Déu
1 de gener
-

Durant aquest dia e s pot fixar el moment per, davant la imatge de la Verge
Maria, resar un misteri del rosari.

Misteri: el naixement del Nen Jesús.

• Intenció :
«Volem oferir aquest misteri per
demanar la pau en el món i per totes
les famílies perquè, en aquest any
que acabem de començar, seguint
el model de Maria i Josep, acollim el
Nen en les nostres famílies».

• Parenostre.
• Déu vos salve, Maria (deu vegades).
• Glòria al Pare.
-

Es pot acabar amb un cant a
la Verge Maria (Noia del poble
María, Virolai...)

.

Escoltem l’Evangeli segons sant Mateu:

(Mt 2, 9-11)

«De sobte, l’estrella que havien vist sortir començà a avançar davant
d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria que
tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa,
veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van
adorar. Després van obrir les arquetes i li oferiren presents: or, encens
i mirra».

- Un nen diu l’oració següent:

J

ESÚS, amic i germà nostre. Estem molt contents avui. Els reis ens han portat moltes
coses i volem donar-vos les gràcies, perquè tot el que és bo procedeix de Vós. Us

volem demanar també pels nens que sofreixen i passen més necessitat, per a que rebin
avui la vostra benedicció. A ells i a nosaltres, ensenyeu-nos a ser sempre bons. Que

siguem obedients amb els nostres pares, que us estimem, a Vós i a la nostra família cada
dia més i puguem donar-te l’alegria de ser cada dia millors. Amén.
-

Davant el pessebre es pot acabar cantant una nadala (El rabadà, El noi
de la mare, Les dotze van tocant, Santa Nit...).

Oració per la
família

O

H, Déu, Pare bo:
Maria i Josep,
escoltant la vostra veu,
us oferiren les seves vides amb un sí
generós, acollint el vostre Verb en la llar de
Natzaret. Ells cuidaren Jesús nen amb
tendresa i rectitud, l’educaren en la seva
adolescència en la mansuetud i la fortalesa,
per estimar a tothom i perseverar davant
l’adversitat; per la seva intercessió i
exemple, concediu a les nostres famílies
escoltar la Paraula divina per romandre
arrelats en Crist; educar els fills en la veritat
i el bé per a que siguin deixebles missioners;
acompanyar els ancians en el sofriment i el
dolor, per a que experimentin la carícia
divina. I que així, mitjançant l’Esperit Sant,
siguem testimonis de l’Evangeli de la vida,
llum i esperança de la nostra societat.
Amén.

