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Estigues atent! (Mc 13, 33-37)

Dilluns
T’has adonat del que
hi ha al teu voltant?
(Mt 8, 5-11)

Dimarts
Mira el teu cor
(Lc 10, 21-24)

1a setmana

Dimecres
Qui em
necessita?
(Mt 15, 29-37)

Dijous
Com vaig
creixent?
(Mt 7, 21-27)

Divendres
Senyor
il·lumina el
meu cor
(Mt 9, 27-31)

Dissabte
Escampa l’amor
(Mt 9, 35-10, 8)



Confia! (Mc 1, 1-8)

Dilluns
Camina,
no tinguis por!
(Lc 5, 17-26)

Dimarts
Deixa’t estimar
per Jesús!
(Mt 18, 12-14)

2a setmana

Dimecres
Siguem
senzills i
humils de cor
(Mt 11, 28-30)

Dijous
Sigues valent!
(Mt 11, 11-15)

Divendres
Faig el que
dic?
(Mt 11, 16-19)

Dissabte
On puc trobar-te?
Jesús!
(Mt 17, 10-13)



Mans a la feina! (Jn 1, 6-8.19-28)

Dilluns
Busca la veritat!
(Mt 21, 23-27)

Dimarts
No oblidis
els teus
compromisos!
(Mt 21, 28-32)

3a setmana

Dimecres
Què faig pels
altres?
(Lc 7, 19-23)

Dijous
Preparem el
camí de Jesús
(Lc 7, 24-30)

Divendres
Com som llum
pels altres?
(Jn 5, 33-36)

Dissabte
Qui necessita la
nostra visita?
(Lc 1, 39-45)



Digues sí! (Lc 1, 26-38)

Dilluns
Escriu un compromís
pel Nadal
(Lc 1, 57-66)

Dimarts
Anem cap a
Betlem! Com?
(Lc 1, 67-79)

4a setmana



Déu és aquí! (Lc 2, 1-20)

Nadal

Noves «Benaurances»
Feliç qui estima Déu i viu amb fe, atent al que
Déu vol.

Feliç qui ha descobert que el veritable Déu
camina amb el seu poble i vol el seu
alliberament.

Feliç qui comprèn que seguir Jesús és viure
en comunitat, en unió amb el Pare i els
germans.

Feliç qui confia en els companys: el món serà
millor quan el pobre que pateix confiï en qui
és pobre com ell.

Feliç qui pensa que la vida i el bon nom dels
companys valen més que tot l’or del món.

Feliç qui estima i respecta la seva família: a
la dona, al marit, als fills, als pares...

Feliç qui sap que la seva dignitat personal és
sagrada: que no pot ni ha de ser comprada
per res.

Feliç qui entén que la veritable religió és esti-
mar Déu, com a Pare, i a l’altre, com a germà.

(Text de Pere Casaldàliga. Brasil)

Lc 2, 1-20

Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es
fes el cens de tot l’imperi.  Aquest cens va ser anterior al que es féu
quan Quirini era governador de Síria.  Tothom anava a inscriure’s a la
seva població d’origen.  També Josep va pujar de Galilea, del poble de
Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de
la família i descendència de David.  Josep havia d’inscriure’s juntament
amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill.
Mentre eren allà, se li van complir els dies  i va néixer el seu fill primogènit:
ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no
havien trobat cap lloc on hostatjar-se.
A la 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.
I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava
Déu cantant:
-Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell
estima.
Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els
pastors deien entre ells:
-Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i
que el Senyor ens ha fet saber.
1Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i
Josep, amb el nen posat a la menjadora.  En
veure-ho, van contar el que els havien anunciat
d’aquell infant.  Tothom qui ho sentia quedava
meravellat del que deien els pastors.  Maria
guardava tot això en el seu cor i ho meditava.
Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i
lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot ho van trobar tal
com els ho havien anunciat.

Nadal


