
Jo 1,1-18____________________ 
                                         
 
Nadal 
 
  

Llum, 

Llum que ve de la llum, 

Llum que il·lumina la foscor, 

Llum que estàs a l'inici i al final, 

Llum de bondat, 

Llum de fe, 

Llum de calor, 

Llum de pau. 

Sigues la meva llum, 

Fes-me llum i dóna'm llum. 

Només la llum dóna llum a la llum 

de l'amor, la llum de Deu. 

Jesús la meva llum. 

Nadal dóna llum per mitjà de Maria. 

Encén la flama del cor i de l'esperit. 

Que connecti els cors i s'il·lumini 

tota la terra i l'univers. 

 
 
 
 
 
 

Mt 2,13-15.19-23_______________ 
 
 
Sagrada Família 
 
Pregària del Papa Francesc per les 
famílies(2013) 
 
Jesús, Maria i Josep 
en vosaltres contemplem 
l'esplendor del veritable amor, 
a vosaltres, confiats, ens dirigim. 
 
Santa Família de Nazaret, 
fes també de les nostres famílies 
espai de comunió i pregària, 
autèntiques escoles de l'Evangeli 
i petites esglésies domèstiques.  
 
Santa Família de Nazaret, 
que mai més hi hagi  
en les famílies episodis  
de violència, d'obstinació i divisió; 
que qui hagi estat ferit  
o escandalitzat 
sigui promptament consolat i curat.  
 
Jesús, Maria i Josep, 
escolteu, acolliu la nostra súplica.  
Amén. 
 
 

 

 

Lc  2,16-21____________________ 

 

Solemnitat de la Mare de Déu 

 
"Maria guardava tot això en el seu 

cor i ho meditava" 
 

 
En aquest temps de molta fressa i 

poca endreça, seguim poc 

l'exemple de Maria. Massa sovint 

anem molt atrafegats. Més que viure 

la vida llisquem sobre ella a gran 

velocitat però sense gaire sentit. 

Guardem poques coses al cor i 

encara menys en fem pregària. 

Pare, com Maria ajuda'ns a valorar 

el que som i tenim, a passar més 

coses pel cor i a tenir moments de 

pausa, silenci a meditar i donar 

sentit al que fem més enllà d'aquest 

dia a dia tant poderós que se'ns 

acaba menjant. 

 
 
 



Mt 2,1-12________________ 

 
Epifania del Senyor  
 
Els reis mags vénen de molt lluny per 
adorar al veritable Rei, que no és pas 
Herodes ni tan sols són ells mateixos. 
És Jesús. És Déu. 
Guiats per l’estrella, vénen a fer una 
ofrena, a oferir el millor que tenen.  
Després del naixement, del Nadal, 
s’evidencia la grandesa de Déu amb 
l’adoració que li professen els savis. 
Ben diferent és l’actitud  d’Herodes, 
que fa girar la seva vida al voltant del 
posseir, de l’enveja, de 
l’autocomplaença, de l’orgull, del 
poder… 
 
 
Senyor, fes-nos partícips de la 
mateixa joia que van tenir els reis 
mags al veure Jesús nat. Fes-nos 
adonar de la immensa alegria de 
veure l’estrella que ens guia. 
I allunya’ns dels aspectes més dèbils 
de la condició humana com ara 
l’orgull, la vanitat i l’enveja 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 3,13-17___________________ 

 
Baptisme del Senyor 
      

Com Joan, nosaltres també fem 

aquesta exclamació: "Sóc jo el qui 

necessita ser batejat per tu, i tu 

véns a mi!". 

Gràcies Pare per ser present malgrat 

les nostres mancances, limitacions, 

per poder-te veure en les accions i 

gestos de molta gent, en les 

denuncies d'un món injust, en la 

solidaritat de tantes persones. Un 

cop acabades les festes nadalenques 

ajuda'ns,  com si haguéssim també 

estats batejats al Jordà, a 

reprendre la nostra vida quotidiana 

d'un altra manera sota l'esguard 

serè de l'Esperit Sant. 
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