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TREBALL PERSONAL PER PREPARAR EL NADAL 
  

Aquest any la situació d’emergència sanitària ocasionada per la  
pandèmia de la COVID no ens permet trobar-nos presencialment per 
celebrar el Nadal plegats com a ACO com fèiem tradicionalment.  
 
No obstant però, més important que el fet de trobar-nos o no, és el 
fet d’estar disposats a obrir el nostre cor per preparar el Nadal i 
celebrar el naixement de Jesús que enguany torna a néixer enmig de 
la pandèmia.  
 
Et convidem a fer aquest treball personal per aprofundir sobre el 
sentit del naixement de Jesús en la teva realitat personal actual al 
mateix temps que et convidem a celebrar el Nadal en petita 
comunitat participant a l’Eucaristia a la teva parròquia habitual o a la 
teva parròquia més propera.  
 
Per últim, t’animem a compartir el fruit d’aquest treball amb els 
companys/es del teu grup de Revisió de Vida. 

 

Què ens diu l’Evangeli? 

 
Fes una lectura pausada i tranquil·la. No t’acontentis amb llegir el text evangèlic una sola vegada. 
Descobreix la força de les paraules. Contempla. És Bona Nova per a tu. 
 
Naixement i circumcisió de Jesús (Lc. 2, 1-20) 
 

1 Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot 
l'imperi. 2 Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. 3 Tothom 
anava a inscriure's a la seva població d'origen. 4 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. 5 Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill. 

6 Mentre eren allà, se li van complir els dies 7 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. 

8 A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el 
seu ramat. 9 Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es 
van espantar molt. 10 Però l'àngel els digué: 



 

 

--No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: 11 avui, 
a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. 12 Això us servirà de 
senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora. 

13 I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: 
14 --Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima. 
15 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. 
16 Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. 17 En 

veure-ho, van contar el que els havien anunciat d'aquell infant. 18 Tothom qui ho sentia quedava 
meravellat del que deien els pastors. 19 Maria guardava tot això en el seu cor i ho 
meditava. 20 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. 

 
 

Treball personal: algunes preguntes / pistes 

 
Obro la porta del meu cor com a militant d’ACO i em pregunto mirant al meu voltant després 
d’una contemplació del text evangèlic: 
 
Al millor em toca canviar la meva roba de gala aquestes festes nadalenques i quedar-me més 
despullat/a, més pobre, més tancat/da a casa, amb més solitud...: Per mi què és celebrar el Nadal 
aquest any i sempre? Què espero del Nadal de debò?  
 
Segur que és el pessebre que Déu ha preparat per a mi aquest Nadal tan especial: Veig aquell/a 
qui necessita ser estimat/da? Acollit/da? Qui necessita escalf? Qui necessita ser escoltat/da? 
Reconegut/da? Em sento també així formant part d’aquesta realitat nadalenca que va més enllà 
del 25 de desembre? 
 
Realment serà l’oportunitat de gaudir de la companyia dels veritables personatges del pessebre 
del Nadal, del pessebre de la vida que m’ha tocat viure: Com m’obriré a l’amor en els més petits, 
pobres, malalts, ferits al mig del camí de la vida, als qui no compten? Sento que Jesús està en ells i 
en elles i en mi com un/a més? 
 
Possiblement em senti cridat/cridada a buscar, com a aquests buscadors d’Orient, a Jesús que està 
present enmig de la nit de tantes persones: Hi ha algú/na que encara no formi part de la meva 
estimació? Quines estrelles descobreixo en aquell panorama de hivern que em guien a Jesús el Sol 
de la meva fe? Quan trobo aquestes persones què sento, com reacciono, què faig? Encara que 
sigui en el silenci les acullo en la meva pregària?  


