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PRIMERA SETMANA

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022

“Mateu 24, 37-44”

«Quan vindrà el Fill de l’home, passarà com en temps de Noé.
Els dies abans del diluvi tota la gent continuava menjant i bevent i casant-se,
fins que Noé va entrar en l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué a tots. Igual passarà en la vinguda del Fill de l’home.
Si en eixe moment hi haguera en el camp dos hòmens junts,
potser l’un seria pres i l’altre deixat; si hi hagueren dos dones molent juntes,
potser l’una seria presa i l’altra deixada.
Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera
previst l’hora de la nit que el lladre vindria,
no s’hauria adormit ni hauria permés que li entraren a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill
de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

“El full”

Això diu que era una xiqueta anomenada Bego que sempre arribava tard a tots els llocs. Ella sempre 
procurava tindre-ho tot preparat amb antelació, però al final sempre li passava alguna cosa i acabava 
arribant l’última.

Una nit, abans de ficar-se al llit, ho va repassar perquè tot estigués preparat: l’uniforme posat al 
costat de l’armari, la motxilla amb tots els llibres i quaderns recolzada en la paret i tots els joguets 
recollits.

Quan estava apartant els peluixos del seu llit per a ficar-se al llit va arribar
sa mare amb un paper a la mà. Era de la grandària d’un full i estava ple de caselles. Semblava el ca-
lendari d’advent que obria diàriament ple de bombons. Sa mare li va dir que darrere de cada casella 
hi havia un regal per a ella i que cada vegada que no es retardés obririen una casella.

A Bego li va agradar molt la idea i a partir d’aquell dia es va esforçar molt per intentar complir la seua 
missió i així poder obrir una casella. Al principi li continuava costant molt no arribar tard i hi havia 
molts dies en què no es guanyava el privilegi de poder obrir-ne una. A poc a poc obrint caselles, va 
anar descobrint que s’amagava a sota d’elles. Veia un cel blau i la silueta d’una persona, però no 
arribava a veureli bé la cara.
Una nit, en acabar de sopar, sa mare li va portar el full i li va dir que estava molt orgullosa d’ella per-
què, a poc a poc, havia aprés a gestionar el temps i volia mostrar-li quina persona era la que estava 
més orgullosa d’ella. Li va donar el full i li va dir que destapés l’última casella.
En fer-ho es va trobar amb una imatge de Jesús somrient. Bego, li va dir sa mare, ací tens a qui més 
orgullós està de l’esforç que has fet. Bego va somriure feliç i va decidir penjar el full amb la imatge 
de Jesús somrient a la seua habitació per a no oblidar-ho mai.

Fa molt, molt de temps…
(IMPORTÀNCIA DEL TEMPS, TEMPS CRISTIÀ…)



8

Jesús, ajuda’m a aprofitar bé el meu temps.
Em costa molt posar-me a fer els meus deures
i ajudar a casa, però amb la teua ajuda podré.

Dóna’m la força per a orar per tu i
organitzar el meu temps de forma efectiva,

perquè Tu estigues molt content.
Amén.

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022

“Calendari d’Advent”

En una corda es van posant amb pinces de la roba uns trossos de paper amb el número del dia (des 
del 27 de novembre al 24 de desembre) i dins de cada paper es va escrivint una bona acció que han 
de fer totes.

Algunes idees poden ser: ajudar a parar taula, recollir els joguets, resar pels xiquetes i xiquets tristos, 
compartir el berenar, ajudar en missa, llegir una mica més eixe dia…

Materials: corda de pita, trossos de paper amb els missatges, pinces de la roba.
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SETMANA 2 4 DESEMBRE 2022

“Mateu 3, 1-12”

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert:
“Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell,
i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem,
de tota la Judea i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats i
es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus
i dels saduceus venien a fer-se batejar,
els va dir: — «¡Cria d’escurçons!
¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu que ja s’acosta?
Doneu els fruits que demana la conversió,
i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit és tallat i tirat al foc.
Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner,
però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»

EN UN LLOC MOLT LLUNYÀ…
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE ENS EVOQUEN)

“La casa d’estiu”

Temps era temps una xiqueta anomenada Anna. Adorava l’estiu. Tot l’any estava somiant amb l’arriba-
da de l’estiu. Tenia un calendari en la paret i cada matí taxava el dia anterior i mirava amb anhel el 
mes de juliol. Sabia que l’estiu començava uns dies abans, però per a ella el mes de juliol era especial.
La seua família es traslladava a la casa d’estiu.

SEGONASETMANA
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Eixa casa que feia olor de gespa recentment tallada, a crema solar i a gesmiler. El millor era que els 
seus oncles i iaios també tenien una casa en la mateixa urbanització, i, per tant, passava l’estiu envol-
tada de cosines.

Als matins es reunien tots a la terrassa del seu cosí Manel i allí passaven l’estona jugant a jocs de 
taula o simplement xerrant. Sempre hi havia una cosina que anava de casa en casa preguntant el que 
anaven a fer de menjar, per si li agradava més que el que anava a fer la seua família. Hi havia dies 
en què ningú menjava a sa casa.

I arribava el moment d’anar-se’n a la piscina. Començava el ritual diari de posar-se el banyador, po-
sar-se crema solar i preparar la tovallola.

En l’aigua, sempre hi havia alguna cosineta a qui havia d’ensenyar a tirar-se de cap o ajudar a nedar 
sense maneguetes.

En acabar de dinar tocava fer els deures, mentre els majors feien la migdiada. I encara que mai s’ho 
proposaven, acabaven totes juntes, a la terrassa on més ombra feia amb els seus quaderns i llibres.
La vesprada la passaven a la piscina amb un berenar de pa amb xocolata.

El dia preferit era el diumenge. Quan eixien de la piscina, anaven directes a la dutxa i a arreglar-se 
una mica. Totes juntes anaven a missa i moltes vegades, en eixir, al cinema d’estiu.

Anna gaudia molt d’aquests estius, envoltada de iaios, oncles, ties, cosins i cosines.

No volia que s’acabés l’estiu.

Hui, Anna ja és major, però continua esperant l’estiu per a tornar a la casa d’estiu, tancar els ulls i con-
tinuar escoltant en la seua memòria els riures passats, l’olor de gesmiler i la piscina que tant li agraden.

“Mapa”

Realitzarem una “Cerca del tresor”. 

Per a això, fabricarem un mapa de l’entorn on es trobe el tresor, on estiga Jesús (capella si estem en la 
parròquia, crucifix si estem en el local). Ho farem amb un paper que envellirem amb café o te.
 
Per a arribar al tresor hauran de passar diverses proves com poden ser: ordenar el seu racó, demanar-li 
a una persona major que els conte diversos acudits o desxifrar missatges amb codis ocults.
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Una vegada que s’arribe al tresor, caldrà resar una oració i donar-li importància al fet 
que Jesús és un lloc on sempre ens sentirem segurs.

Amic Jesús, et resem hui ací,
igual que altres vegades et resem en el camp,

a la platja o des de casa.
Ajuda’ns, Jesús, a fer que la nostra oració arribe

a tots els llocs del món,
especialment a aquelles que més necessiten de la teua presència.

Fes que et vegem en tots eixos llocs
i la teua Llum s’expandisca pel món

i sempre ens acompanyes. 
Amén.
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SETMANA 3 11 DECEMBRE 2022

“Mateu 11,2-11”

Joan,
que estava en la presó,
va sentir dir les obres que feia Crist,
i envià els seus deixebles per a preguntar-li:
— «¿Sou vós el qui ha de vindre o hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
— «Aneu a anunciar a Joan allò que veieu i sentiu dir:
els cegos s’hi veuen, els invàlids caminen,
els leprosos queden purs, els sords senten,
els morts ressusciten, els pobres senten l’anunci de la Bona Nova,
i feliç aquell que no s’escandalitzarà de mi.»
Mentres ells se n’anaven,
Jesús es posà a parlar a la gent sobre Joan:
— «¿Què heu anat a contemplar en el desert?
¿Una canya sacsada pel vent?
O, ¿què heu anat a veure? ¿Un home vestit delicadament?
Els qui porten vestits delicats viuen en els palaus dels reis.
Per tant, ¿què heu anat a veure? ¿Un profeta?
Sí, vos ho assegure, i més que profeta:
és aquell de qui diuen les Escriptures:
“Jo envie davant de tu el meu missatger, perquè et prepare el camí.”
Vos ho dic de veritat:
Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha hagut ningú més gran que Joan Baptis-
ta; però el més menut en el regne del cel és més gran que ell.» 

“El regal del iaio”

Això diu que era una xiqueta anomenada Sonia. Tenia els cabells rossos i li agradava portar-los curts. 
Era una xiqueta molt entremaliada i sempre estava fent malifetes.

Al seu iaio no li agradava gens que es comportara tan malament i sempre estava ideant maneres per 
intentar aconseguir millorar el seu comportament.

Sonia intentava portar-se bé, però, li semblava molt divertit gastar bromes pesades.
Un dia, el seu iaio li va dir que deixara de gastar tantes bromes perquè la gent anava a deixar de 
confiar en ella.

En el qual vivia un poble 
que…
(PERSONES QUE ENS INSPIREN,PERSONES

IMPORTANTS PER A NOSALTRES…)

TERCERA SETMANA
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Sonia es va posar molt trista i li va dir al seu iaio que volia que totes les persones estigueren orgulloses 
d’ella. Cada cop que se li ocorria una maldat, pensava en el que li diria el seu iaio i així, a poc a poc, 
va anar canviant el seu comportament.

Quan va arribar el seu aniversari, el seu iaio va anar a felicitar-la i li va portar un paquet embolicat 
en un cridaner paper de colors.
-Sonia, li va dir el seu iaio, he observat que durant aquests mesos t’has esforçat molt per portar-te millor, 
per què ho has fet?
-Ho he fet perquè vull ser millor persona i que ningú faça mala cara quan gaste alguna broma pesada 
i, sobretot, perquè vull que tu estigues orgullós de mi.

-Just d’això volia parlar-te, Sonia. Totes les persones que estem a prop teu, hem vist com t’has esforçat, 
però te n’has oblidat d’una.

-De qui, iaio?

-Obri el paquet i veuràs la persona que més orgullosa ha d’estar amb el teu canvi d’actitud.

Sonia va desembolicar amb molta curiositat el paquet. Dins hi havia una caixa molt bonica i quan la 
va obrir es va trobar amb un preciós espill amb la paraula “Sonia” pintada a sota.

-Ací tens el teu regal, cada vegada que et mires a l’espill, no oblides que la persona que ha d’estar 
més feliç pel teu bon comportament eres tu mateixa.
Només així podràs viure feliç i les altres podrem veure-ho.

“Cartes agraïdes”

Totes tenim a qui donar les gràcies per alguna cosa. 

Escriurem una carta a eixa persona o persones.

Utilitzarem fulls, bolígrafs i retoladors de colors. 

Durant la pandèmia, els que més ens van cuidar van ser els sanitaris, per tant, escriurem 
cartes d’agraïment a metgesses, personal d’infermeria, auxiliars, personal de neteja dels 
hospitals de la nostra zona i li les farem arribar perquè sàpiguen que estem molt agraïdes 
i agraïts.

Jesús, hui et donem les gràcies per 
totes aquelles persones que ens envol-

ten. Per les que ens estimen i per les 
que no. Que a totes elles els arribe 

el teu amor, s’il•luminen amb la 
teua Llum i que entre totes convertim 

aquest món en un lloc millor.
Amén.
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“Mateu 1, 18-24”

Jesús, el Messies,vingué al món així:
Maria, sa mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts,es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo,
no volent fer-ho saber públicament,
es proposava desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentres ell ho pensava, se li aparegué en un somni un àngel del Senyor, que li digué:
— «Josep, fill de David, no tingues por de prendre en ta casa Maria com a esposa,
perquè ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant:
tindrà un fill i li posarà el nom de Jesús, ja que ell salvarà dels pecats el seu poble.».
Tot açò va succeir perquè es complica allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posara de nom Emmanuel»,
que vol dir ‘Déu-amb-nosaltres’.
Josep es despertà i, complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué en casa com a esposa.

“El pintor”

Això diu que era un pintor anomenat Marc. Li encantava pintar amb aquarel•les. Sempre pensava que 
l’aigua, en mesclar-se amb la pintura, creava formes fabuloses.

Quasi sempre pintava per encàrrec. Eixe dia, li havien encarregat diversos quadres de gats. Una famí-
lia en tenia alguns i volien tindre un quadre de cadascun d’ells.

Eixa nit va traure els seus pinzells, va preparar els papers, va ordenar les seues pintures i es va posar 
la seua música favorita per a pintar. Va consultar breument les fotos que li havien passat dels gats i es 
va disposar a pintar.

Cada estona anava canviant de quadre, perquè l’aquarel•la requeria que s’assecara una mica per a 
poder seguir, i sempre que tornava al quadre es trobava que en assecar-se, l’aigua havia format formes 
noves i nous detalls desconeguts per ell.
Uns dies després va tindre a punt tots els quadres i va quedar amb la família al seu taller per mos-
trar-los. La família va arribar una mica seriosa, ja que feia pocs dies que la iaia havia mort i totes 
estaven una mica tristes.

Marc els va mostrar els quadres i va observar la cara de la família per veure la seua reacció. Va com-
provar com tots començaven a somriure.

- Ens encanten els quadres -va dir el pare-. Tots els quadres reflecteixen perfectament als nostres gatets, 
però el que més m’agrada és que en tots hi ha alguna cosa que em recorda a la iaia.
- A vosaltres us passa igual?, va preguntar el pare a les seues filles.

…I van ser felices per sempre.
(LA FELICITAT NAIX AMB JESÚS, BONS SENTIMENTS…)

QUARTA SETMANA
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-Sí! -va dir entusiasmada la filla major-. En aquest quadre, al fons, veig el seu collaret de perles. En 
aquest altre, la seua mà acaronant al seu gat favorit. I en aquest veig el seu somriure en el raig de sol. 
Marc va mirar els quadres i va trobar tots els detalls que la xiqueta estava dient. El que per a ell eren 
formes que la pintura havia format amb l’aigua, per a la família eren d’estels que els feia somriure.

Aquest dia, Marc va aprendre que podia fer feliços a altres persones amb la seua pintura i es va es-
forçar a pintar molt per a fer felices a moltes persones.

“El pot de la felicitat”

Materials: un pot de vidre per a cada participant, pintures, fulls de colors, bolígrafs, retoladors i cordes.

Cada participant decorarà al seu gust amb els materials que hi haja el seu pot, posant una etiqueta 
de “Pot de la felicitat”. 

Cada vegada que us reuniu, cada participant escriurà en un paper alguna cosa que l’haja fet feliç 
durant la setmana. 

S’aniran afegint durant un any o el temps que s’estime necessari i, al final del termini 
acordat, cada persona llegirà en veu alta els que vulga i recordarà els moments feliços. 
També es pot fer un pot conjunt per a tot el grup.

Jesús, vine i ensenya’m a estmar,
perquè només Tu pots aconseguir que 

trobe la felicitat.
Ajuda’m a fer felices al altres,
llevant les tristeses de la vida.

Concedeix-me el do de l’alegria,
com vas fer amb ta mare Maria,

i així podré anunciar el teu naixement 
amb veu forta.

Amén.
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PRIMERA SETMANA
Fa molt, molt de temps…
(IMPORTÀNCIA DEL TEMPS, TEMPS CRISTIÀ…)

“Mateu 24, 37-44”

«Quan vindrà el Fill de l’home, passarà com en temps de Noé.
Els dies abans del diluvi tota la gent continuava menjant i bevent i casant-se,
fins que Noé va entrar en l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué a tots. Igual passarà en la vinguda del Fill de l’home.
Si en eixe moment hi haguera en el camp dos hòmens junts,
potser l’un seria pres i l’altre deixat; si hi hagueren dos dones molent juntes,
potser l’una seria presa i l’altra deixada.
Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera
previst l’hora de la nit que el lladre vindria,
no s’hauria adormit ni hauria permés que li entraren a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill
de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

“El viatge del pare”

Temps era temps, hi havia dues germanes anomenades Llúcia i Carolina que vivien a un poblet proper 
a la gran ciutat. Un dia son pare va viatjar a la gran ciutat per fer-ne una entrevista de treball, fet pel 
qual estaria fora tot el dia. Llúcia i Carolina mai havien passat tant de temps separades de son pare, i 
els semblava estrany. Abans d’anar-se’n, son pare es va apropar a les dues i les va abraçar.

—Tornaré prou tard, segurament per a sopar –els va dir–. Així i tot, m’encantaria trobar-me a les meues 
xiquetes quan arribe. Podreu rebre’m amb una gran abraçada?

—Clar que sí, papà –van contestar ambdues.

I regalant un somriure a les seues filles, se’n va anar cap a la ciutat. Com que només eren les deu del 
matí, Llúcia va decidir entrar a casa i ordenar els seus llibres i quaderns d’escola. En canvi, Carolina 
es va quedar en l’escala de l’entrada i es va asseure a esperar que tornés son pare. Mentre Carolina 
continuava fora esperant, Llúcia va acabar i es va asseure a veure una pel•lícula. A l’hora de dinar, 
Carolina es va aixecar de l’escala i va menjar el més ràpid que va poder. Ni tan sols va parlar amb sa 
mare ni en la seua germana, només va menjar i va mirar per la finestra impacient. Després, va tornar 
a l’entrada i no es va alçar d’allí en tota la vesprada. Entretant, Llúcia va llegir un llibre, va jugar amb 
la videoconsola i va eixir a jugar amb altres xiquets i xiquetes del poble.

Faltaven només vint minuts pel sopar quan el cotxe de son pare va arribar al carrer. Carolina es va 
alçar d’un bot i va anar a abraçar-lo només baixar del cotxe.

—Hola carinyet –la va saludar retornant-li l’abraçada–. I la teua germana?

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022
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Just en eix moment, Llúcia arribava corrent pel carrer. En veure a son pare, va accelerar la carrera fins 
a arribar on ell estava, quasi estampar-se contra ell per abraçar-lo. Una vegada amb les seues dues 
xiquetes de nou, el pare els va preguntar què havien fet mentre ell no estava i es va sorprendre en 
saber què havia realitzat cadascuna durant eixe temps. Les va convidar a asseure’s amb ell a l’escala 
per poder parlar tranquil•lament amb elles. Va mirar a Carolina amb afecte.

—Gràcies per esperar-me a l’entrada, però sabies que tornaria molt tard i podries haver fet més coses, 
a més no vas prestar atenció ni a la teua germana ni a ta mare.

Després, es va girar cap a Llúcia.

—Està molt bé que faces tantes coses com has fet hui, però t’has oblidat d’allò més important: l’únic 
compromís que tenies amb la teua família. Volies fer tant que t’has oblidat de complir la promesa que 
tenies amb mi.
Va fer una pausa i va envoltar els muscles de les seues xiquetes per a apropar-se-les a ell.

—Mireu, hi ha una cosa en cadascuna de nosaltres que sempre usem, vulguem o no, i que mai torna. 
Això és el temps. Cadascuna l’empra el seu gust, però hi ha dues lliçons que mai hem d’oblidar a l’ho-
ra de gastar-lo: no malgastar-lo ni oblidar-nos de les persones que ens envolten quan l’emprem. Apro-
fiteu sempre el temps que teniu i mai us oblideu de dedicar part d’ell en les persones que més estimeu.

Quan el seu pare els va dir allò, Llúcia i Carolina es van prometre aprofitar el temps que quedava del 
dia de la millor manera que van poder desitjar: al costat de la seua família i, sobretot, al costat de 
son pare.

“El rellotge de Déu”

Realitzarem un rellotge d’arena casolà. Amb ell 
podrem guardar  una estona de temps al dia per 
parlar amb Déu i no oblidar-nos mai d’Ell.

Els materials són: dues botelles xicotetes de plàs-
tic per participant, cinta adhesiva, llapis, cartoli-
na, tisores i sal fina.
Amb la forma del coll de la botella, marcarem en 
la cartolina un cercle i després el retallarem.

Peguem la peça de cartolina amb la cinta en l’em-
bocadura de la botella i li fem un xicotet forat 
amb les tisores

Agafem la segona botella, la sal i omplim 
el recipient fins més o menys un terç de 
la seua capacitat (es pot pintar la sal amb 
guixos de colors per a fer-lo més divertit).
Finalment, unim les dues botelles per 
l’embocadura amb la cinta adhesiva. 

Ajuda’m Déu a donar el meu temps
a aprofitar-lo amb els qui més estime

a trobar sempre un espai per a resar-te
 a no oblidar que eres tu qui me’l regales

i a donar gràcies pel temps que els altres han 
gastat en mi.

Amén.
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“Mateu 3, 1-12”

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert:
“Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell,
i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem, de tota la Judea i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus
i dels saduceus venien a fer-se batejar,
els va dir: — «¡Cria d’escurçons!
¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu que ja s’acosta?
Doneu els fruits que demana la conversió,
i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit és tallat i tirat al foc.
Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner,
però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»

“El pujol”

Temps era temps dos xiquets anomenats Mateu i Jordi. Molt bons amics des que es van conéixer al 
col•legi amb tres anys i que mai s’havien separat. Els encantava passar les vesprades lliures i els estius 
jugant al bàsquet, a alguns videojocs o, simplement, corrent pels carrers del seu barri. Però, sens dubte, 
el que més els agradava era anar al pujol prop de l’escola. Des d’allí, tenien unes vistes fantàstiques 
de la ciutat i era perfecte per a realitzar el seu passatemps preferit: observar als avions.

Des d’aquell lloc, podien veure’s tots els avions que eixien de l’aeroport molt pròxim a la seua ciutat i 
altres que només passaven per la zona. Es divertien imaginant a on aniria cadascun i qui viatjaria en 
ells. També es preguntaven com seria volar en un d’aqueixos avions, ja que cap dels dos s’havia pujat 
mai a un. A vegades, quan feia vent, pujaven al pujol amb un parell de cometes i s’entretenien fent-les 
volar, com si foren dos més d’eixos avions que solcaven el cel.

SETMANA 2 4 DECEMBRE 2022

En un lloc molt llunyà…
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE ENS EVOQUEN)

SEGONA SETMANA
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Un dia Mateu va cridar a Jordi molt entristit:

—Me’n vaig –li va dir quasi plorant–. Els meus pares treballaran a un altre país i ens n’anem totes 
amb ells.
 
No sé si tornarem a viure ací després d’això.
Jordi no podia creure les paraules del seu millor amic. Havien passat tant de temps junts! Què anava 
a fer ara a les vesprades sense ell? No obstant això, Mateu anava a complir un dels seus somnis pels 
dos: volar amb avió. Així que, el dia que Mateu va marxar amb la seua família, Jordi va pujar al pujol 
i va observar tots els avions que van passar per damunt del seu cap, pensant que en un d’ells viatjava 
el seu millor amic.

Des de llavors, Jordi continua pujant cada dia al pujol a veure als avions o simplement a asseure’s i 
descansar en aquell lloc que sempre serà especial per ell i per Mateu.

El nostre local

“Anem a comptar-li al Xiquet Jesús com és el nostre local, perquè quan nasca i cresca un poc puga 
vindre’s a jugar amb nosaltres i s’assenta tan bé com a nosaltres en el local on realitzem les nostres 
activitats setmanals.”

“Dividim als educands en xicotets grups i els donem materials que tinguem pel local com a cartolines, 
cotó, -te-les, fils, pegamento... Per grups han de realitzar una maqueta del local i assenyalar ben on 
estan ells i el lloc on estarà el Xiquet Jesús amb ells.”

SETMANA 2 4 DECEMBRE 2022

Jesús, et resem hui ací,
igual que altres vegades et resem al camp, 

a la platja o des de casa.
Ajuda’ns, Jesús, a fer que la nostra oració 

arribe a tots els llocs del món,
especialment a aquells que més necessiten 

de la teua presència.
Fes que et vegem en tots eixos llocs
i la teua Llum s’expandisca pel món

i sempre ens acompanyes.
Amén.
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“Mateu 11,2-11”

Joan, que estava en la presó,
va sentir dir les obres que feia Crist,
i envià els seus deixebles per a preguntar-li:
— «¿Sou vós el qui ha de vindre o hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
— «Aneu a anunciar a Joan allò que veieu i sentiu dir:
els cegos s’hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords senten,
els morts ressusciten, els pobres senten l’anunci de la Bona Nova,
i feliç aquell que no s’escandalitzarà de mi.»
Mentres ells se n’anaven,
Jesús es posà a parlar a la gent sobre Joan:
— «¿Què heu anat a contemplar en el desert?
¿Una canya sacsada pel vent?
O, ¿què heu anat a veure? ¿Un home vestit delicadament?
Els qui porten vestits delicats viuen en els palaus dels reis.
Per tant, ¿què heu anat a veure? ¿Un profeta?
Sí, vos ho assegure, i més que profeta: és aquell de qui diuen les Escriptures:
“Jo envie davant de tu el meu missatger, perquè et prepare el camí.”
Vos ho dic de veritat: Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha hagut ningú més 
gran que Joan Baptista; però el més menut en el regne del cel és més gran que ell.» 

“La bibliotecària”

Això diu que era una xiqueta anomenada Elena. A Elena li encantava llegir i quan s’apropava el seu 
aniversari o dates especials, sempre demanava que li regalaren un llibre nou. Encara que res podia 
comparar-se amb la quantitat de llibres que trobava a la biblioteca. Quan tenia una mica de temps, 
solia acostar-se fins allí per perdre’s entre les seues prestatgeries plenes d’històries antigues i noves que 
volia descobrir o per fer els deures en aquell espai tan acollidor i agradable.

Una de les raons per les quals li encantava anar a la biblioteca era per l’amable bibliotecària que 
sempre estava darrere del taulell de la sala. Aquella dona es deia Delia. Era una dona d’avançada 
edat que l’havia vista créixer a mesura que anava visitant la biblioteca al llarg dels anys. Dèlia solia 
recomanar-li llibres a mesura que Elena els llegia i sempre encertava. Ni un sol llibre dels quals ella li 
havia recomanat li havia desagradat. També, si tenia temps, s’asseia amb Elena mentre feia els deures 
i l’ajudava amb allò que no entenia. A vegades, quan se sentia trista o sense moltes ganes mentre feia 
els deures, ella li portava alguna xocolatina de la màquina que hi havia en l’entrada del recinte per 
traure-li un somriure.

En el qual vivia un poble que…
(PERSONES QUE ENS INSPIREN,PERSONES

IMPORTANTS PER A NOSALTRES…)

 TERCERA SETMANA
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Un dels dies que Elena es va quedar fent els deures a la biblioteca, Delia no estava allí. Quan va pre-
guntar al bibliotecari que estava en el seu lloc, aquest li va dir que estava malalta i que no vindria en 
els dies vinents. Ací va ser quan Elena se n’adonà, com que no tenia a prop a Dèlia, tot el que havia 
fet per ella durant eixos anys. Així que va decidir fer-li un regal per a quan tornés.

Durant una setmana, Elena va portar a la seua motxilla el regal que li donaria a Dèlia, per estar pre-
parada sempre per si aquell dia ella tornava. Finalment, una setmana després Delia estava en el seu 
taulell quan ella va entrar a la biblioteca. El primer que va fer Elena en arribar va ser anar fins ella i 
entregar-li el regal que portava. Dèlia va somriure en tindre’l entre les mans.
—Volia donar-te les gràcies per tot el que has fet per mi –li va dir Elena–. No m’havia adonat de l’im-
portant que eres per mi fins que no t’he tingut ací amb mi. Gràcies per estar sempre ací, ajudar-me 
amb els deures i ser la millor bibliotecària del món.

Dèlia, emocionada, va abraçar a Elena i juntes es van asseure en una de les taules de la biblioteca a 
desembolicar el regal i gaudir d’una vesprada més juntes entre aquells llibres.

“TarGeta”

Farem una targeta que cadascun regalarà a algú important i estimat. Els materials són: fulls o cartolines 
xicotetes, retoladors i material variat de papereria.

Dobleguem el full o cartolina per la meitat i en la part frontal escrivim la mateixa frase: “Gràcies per tot 
el que fas per mi”. Dins de la targeta, cadascun escriurà el que vulga agrair a eixa persona especial. 
Després, la pintem i decorem al gust. Podem utilitzar el material de papereria que tinguem en el grup 
(purpurina, formes adhesives, pompons, etc.). 

Creativitat al poder!  

¡ GRÀCIES PER
TOT EL QUE 

FEIXOS PER MON!
Vull donar-te les gràcies Déu 
per posar al meu costat a 

totes eixes persones que em 
volen per cuidar-les i prote-
gir-les com elles ho fan amb 

mi per donar-los el teu amor i 
afecte paternal i per caminar 

sempre al meu costat.
Amén.
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“Mateu 1, 18-24”

Jesús, el Messies,vingué al món així:
Maria, sa mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts,es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo,
no volent fer-ho saber públicament,
es proposava desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentres ell ho pensava, se li aparegué en un somni un àngel del Senyor,
que li digué:
— «Josep, fill de David, no tingues por de prendre en ta casa Maria com a esposa,
perquè ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant:
tindrà un fill i li posarà el nom de Jesús,
ja que ell salvarà dels pecats el seu poble.».
Tot açò va succeir perquè es complica allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posara de nom Emmanuel»,
que vol dir ‘Déu-amb-nosaltres’.
Josep es despertà i, complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué en casa com a esposa.

“Les flors de la iaia”

Temps era temps va viure un xiquet anomenat Pau. No era molt sociable ni li agradava jugar en el 
col•legi amb els altres xiquets i sempre tenia un gest seriós en la cara. Cada dia, els iaios de Pau ana-
ven a recollir-lo al col•legi i ell es quedava amb ells fins que els seus pares eixien del treball i passaven 
per ell. Ells li preparaven el berenar i es restaven al seu costat mentre feia els deures.

Un dia, la seua iaia va entrar al saló on estava veient la tele i es va asseure al seu costat molt seriosa. 
Pau no sabia per què estava així. Havia tirat alguna cosa a la cuina sense voler i venia a renyar-li? No 
obstant això, va fer una cosa que el va pillar de sorpresa: començà a riure a tota gana. El so era tan 
fort i el riure tan pegadís, que Pau no va poder evitar-ho i va començar a riure també. Allò el va sor-
prendre; feia molt que no reia i menys d’eixa forma. Quan la seua iaia va parar de riure, es va quedar 
amb un somriure en el rostre i li va regirar el pèl abans d’anar-se’n a la cuina. No sabia a què havia 
vingut allò, però li havia agradat riure’s d’aquella manera. Quan els seus pares van vindre per ell, va 
descobrir una flor roja en el moble al costat de la porta, encara que no li va donar molta importància.
Els següents dies, la seua iaia va continuar fent coses rares com la de riure que acabaven en Pau rient 
o amb un somriure en el rostre. Però sense dubte, el més estrany de tot això era com dia rere dia la 

…I van ser felices per sempre. 
para siempre.
(LA FELICITAT NAIX AMB JESÚS, BONS SENTIMENTS…)

QUARTA SETMANA
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seua iaia (suposava) col•locava flors artificials en diferents punts de la casa fins que un dia, després 
de contar-li uns deu acudits dolentíssims, la va pillar posant una flor nova en el repeu del saló on hi havia 
diverses fotos familiars.
—Iaia, per què faç això amb les flors? No té cap sentit.

—Has vist com omplin de color la casa? –va respondre ella mentre deixava la nova flor en el seu lloc. 
Pau va assentir–. Perquè cadascuna d’elles representa un moment en què vas ser feliç, vas riure fins a 
fer-te mal de panxa o simplement vas somriure a gust. La felicitat i l’alegria donen vida als nostres dies 
i són el motor que ens ajuda a continuar endavant malgrat les dificultats. I és el que ha passat cada 
vegada que tu has sentit això en aquesta casa, ens has omplert de vida i color.

Quan Pau va tornar a mirar aquelles flors més detingudament, va comprendre el que la seua iaia li 
deia. I així, es va prometre esforçar-se per a omplir la resta de llocs als quals anava d’eixe mateix color 
amb la seua alegria que tant els havia agradat als seus avis.

“Els globus de la felicitat”

Farem una xicoteta carrera d’obstacles amb globus. Els materials que utilizarem són: globus de colors, 
retoladors, una caixa o recipient ampli i cinta adhesiva.

Cada participant unflarà un globus i escriurà en ell alguna cosa que la faça feliç o un succés feliç que 
li haja passat recentment. Utilitzarem les instal•lacions on ens trobem per crear un recorregut. L’objectiu 
és fer el camí sense que el globus caiga al terra i encistellar al final en la caixa. 

Quan tots acaben el recorregut, pegarem amb cinta adhesiva els globus a la paret de la 
nostra sala per a decorar-la.

Hui vinc a demanar-te Déu
que em dones forces per buscar-te sempre
perquè en tu està la felicitat
perquè si no estàs en la meua vida tot és una mica més gris
perquè així podré repartir felicitat entre les qui estiguen tristes
perquè amb la teua alegria podré anunciar la teua arribada
i preparar els cors per a Tu.
Amén.
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“Mateu 24, 37-44”

«Quan vindrà el Fill de l’home,
passarà com en temps de Noé.
Els dies abans del diluvi tota la gent continuava menjant
i bevent i casant-se,
fins que Noé va entrar en l’arca.
No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué a tots.
Igual passarà en la vinguda del Fill de l’home.
Si en eixe moment hi haguera en el camp dos hòmens junts,
potser l’un seria pres i l’altre deixat;
si hi hagueren dos dones molent juntes,
potser l’una seria presa i l’altra deixada.
Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera
previst l’hora de la nit que el lladre vindria,
no s’hauria adormit ni hauria permés que li entraren a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill

“El banc del temps”

Imagina’t que existeix un banc, que cada matí abona al teu compte la quantitat de 86.400 euros.

Eixe banc estrany, al mateix temps, no arrossega el teu saldo d’un dia per l’altre, cada nit esborra del 
teu compte el que no has gastat.
Què faries?... imagine que retirar cada dia la quantitat que no has gastat no? Doncs bé, cadascú i 
cadascuna de nosaltres tenim eixe banc anomenat temps.

Cada matí eixe banc abona al teu compte personal 86.400 segons.
Cada nit eixe banc esborra del teu compte i dona com perduda qualsevol quantitat del saldo que no 
hagués invertit en una cosa profitosa.

Eixe banc no arrossega saldos d’un dia per l’altre. Cada dia t’obri un nou compte. Cada nit elimina 
els saldos del dia.
Si no utilitzes el teu saldo durant el dia, tu eres qui perds. No pots fer marxa enrere.

No existeixen càrrecs a compte de l’ingrés de demà: has de viure el present amb el saldo de hui.
Per tant, un bon consell és que has d’invertir el teu temps de tal manera, que aconseguisques el millor 
en salut, felicitat i èxit. El rellotge segueix la seua marxa. Assoleix el màxim al dia.
Per a entendre el valor d’un any, pregunta-li a una o un estudiant que haja repetit curs.
Per a entendre el valor d’un mes. Pregunta-li a una mare que va donar a llum a un nadó prematur.
Per a entendre el valor d’una setmana, pregunta-li a l’editora d’un setmanari.

Fa molt, molt de temps…
(IMPORTÀNCIA DEL TEMPS, TEMPS CRISTIÀ…)

PRIMERASEMANA
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Per a entendre el valor d’una hora, pregunta-li als o les amants que esperen per trobar-se.
Per a entendre el valor d’un minut, pregunta-li al viatger o viatgera que va perdre el tren.
Per a entendre el valor d’un segon, pregunta-li a una persona que va estar a punt de tindre un accident.
Per a entendre el valor d’una mil•lèsima de segon, pregunta-li a l’esportista que va guanyar una me-
dalla de plata en les olimpíades.

Atresora cada moment que vius; i aquest tresor tindrà molt més valor si el comparteixes amb alguna 
persona especial, prou especial per a dedicar-li el teu temps... I recorda que el temps no espera per 
ningú.
 

“Activitat”

Escriu una carta per a la teua “jo” que seràs dins d’un any. En ella, inclou totes les preguntes i reflexions 
que vulgues, especialment, sobre les coses que són més importants per tu hui en dia, continuaran sent-
ho dins d’un any? En què vols invertir el temps dels 365 dies que tens al davant? A quines prioritats li 
regalaràs el teu temps?

Ets lliure! Escriu i pregunta’t el que consideres necessari i quan tu vulgues. En acabar, 
guarda eixa carta juntament amb les cartes dels teus companys i companyes de patrulla. 
Dins d’un any exactament, recupereu eixa carta, contesteu i reflexioneu sobre si les vos-
tres prioritats i les coses que li donaves importància han canviat o no.
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Estic buit, Senyor,
més ben dit, estic ple de mi,
de les meues presses, de les meues preocupa-
cions,
de les meues malalties, dels meus quefers
i dels meus.

Em presente davant teu com a bol buit,
perquè m’òmpligues del teu amor;
com el meu quadern usat,
per a estrenar pàgina nova amb tu.

Em presente davant teu, encara que a penes et 
tinc present.
Perquè tu m’envaïsques, m’emboliques,
em portes de la mà.

Canvia la paraula de la meua boca,
per carícies, per comprensió,
per bones notícies.

Canvia les meues oïdes plenes de sorolls i 
crítiques,
per una atenció acollidora.

Canvia els meus ulls curiosos
per una mirada misericordiosa i contemplativa.

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022

Canvia les meues mans activistes,
per unes que acompanyen i construïsquen vida.

Canvia els meus peus veloços i estressats
per altres ràpids a la recerca del germà.

Canvia el meu cap ple d’aclaparaments,
per un assossegat i solidari.

Canvia al meu cor distret i frívol,
per un que et busca, et troba i et gaudeix.

Em presente davant teu buit, només tu pots can-
viar-me.
Senyor, envolta’m en el teu amor, renova’m per 
dins.

Amén
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“Mateu 3, 1-12”

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert:
“Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell,
i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem,
de tota la Judea i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats i
es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus
i dels saduceus venien a fer-se batejar,
els va dir: — «¡Cria d’escurçons!
¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu que ja s’acosta?
Doneu els fruits que demana la conversió,
i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit és tallat i tirat al foc.
Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner,
però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»

“El viatge de Llorenç”

Això diu que era un jove que es deia Llorenç. Sempre estava trist, avorrit i sol. Sentia que alguna cosa 
no anava bé en la seua vida, que li faltava alguna cosa, però no sabia molt bé el què. Volia trobar el 
seu lloc. Tot al seu al voltant era depriment i fosc, molt fosc. No trobava cap al•licient a la seua vida, 
cap motiu pel qual il•lusionar-se i es va acabar cansant d’eixa situació. Fart d’eixa vida amarga i tris-
ta, Llorenç va decidir fer un tomb a la seua vida. Desitjava emprendre un viatge que l’ajudés a trobar 
l’alegria i motivació que li faltava, a trobar la llum del seu camí.
Per primera vegada, Llorenç anava a prendre les regnes de la seua vida i es va sentir orgullós i espe-
rançat. Llorenç estava alhora emocionat i ple de pors. Fins ara en la seua vida tenia poques raons per 
a ser feliç i li costava pensar en positiu. Però estava decidit a emprendre el seu viatge i fer un gir al seu 
destí. Va preparar la motxilla i va comunicar la seua decisió a la família. Al principi, la seua família es 
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En un lloc molt llunyà…
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE ENS EVOQUEN)

SEGONASETMANA



van negar en rotund i va haver-hi una gran discussió a casa. No entenien per què se’n volia anar tan 
lluny i ell tot sol, i insistien que els seus problemes no es resoldrien fugint.
Després d’hores i hores d’explicacions, Llorenç va aconseguir fer-los entendre que necessitava anar a 
la recerca d’una mica de llum per a la seua fosca vida. Els seus pares l’havien educat a ser indepen-
dent i saber prendre les seues pròpies determinacions. I encara que resultava difícil per a ells, s’ado-
naren que era el que Llorenç necessitava, i el van secundar i van respectar la seua decisió per diferent 
que era del que pensaven. I amb eixe suport, va emprendre el seu camí.
Una vegada en camí, Llorenç es va acostumar a la soledat que la senda li brindava. Va poder dedicar 
molt de temps a recrear-se contemplant el bonic paisatge, les muntanyes que veia al lluny, el riu que 
estava vorejant, els animals que assolia veure quan era sigil•lós...

Un dia, es va aturar a menjar sota l’ombra d’un arbre i no podia trobar la seua cantimplora. Estava 
segur que l’havia ficada en la motxilla al matí, així que la va buidar del tot per a posar ordre i com-
provar on estava la seua aigua. En una de les butxaques de la motxilla, Llorenç va trobar un sobre que no 
recordava haver ficat. 
Quan el va obrir, hi havia una nota amb la lletra de sa mare i se li van omplir els ulls de llàgrimes. En 
la nota deia “he recopilat paraules d’ànim de tots els teus amics i amigues i de la resta de la família. 
T’ajudaran en els moments difícils. T’estime, mamà”. L’amor dels seus va omplir a Llorenç d’energia per a 
continuar la seua senda.
El camí estava ple de dificultats, fang, sols irregulars, plens de pedres, arbres caiguts... I just per una 
d’eixes calçades empedrades va ser on Llorenç va trepitjar malament i es va doblegar un turmell. Li 
costava molt posar-se en peus i encara se li feia més complicat caminar. Necessitava arribar al poble 
a reposar, però, li atabalava veure que estava en mig del no-res sense cap mena d’ajuda. Van passar 
unes persones, però a Llorenç li va fer vergonya demanar ajuda i tenia per si cap persona volguera 
tirar una mà. La gent que passava per allí no s’oferia perquè pensaven que Llorenç simplement estava 
assegut descansant i ignoraven que necessitara res.

Va intentar construir unes crosses amb unes branques seques que va trobar per allí a prop i va intentar 
reprendre el viatge. Però eren incòmodes i difícils de manejar, així no arribaria molt lluny.
Llorenç estava començant a atabalar-se de veritat quan se li van apropar dos joves més o menys de la 
seua edat i es van oferir a ajudar-lo. Una portaria la seua pesada motxilla mentre que l’altra l’ajudaria 
a caminar. Com lògicament anaven més a poc a poc del normal, al llarg del dia, diversos grups de 
muntanyencs i muntanyenques els van anar avançant fent torns per a ajudar-lo. Unes portaven la seua 
motxilla una estona, unes altres li prestaven els seus bastons, a estones el portaven en braços entre 
vàries fins que per fi van arribar al seu destí. I va ser així, com gràcies a l’ajuda de totes les seues 
companyes de camí, Llorenç va poder arribar a un lloc on descansar i recuperar-se.
Dies després, ja recuperat de la lesió, Llorenç es va posar una altra vegada en marxa. Li quedaven 
pocs dies per a arribar al seu destí, i pocs eren també els diners que li quedava a la butxaca. S’ha-
via quedat al darrer alberg més dies dels esperats per recuperar-se i això havia suposat una despesa 
imprevista. La gerent de l’alberg havia parlat amb Llorenç en diverses ocasions durant eixos dies, i 
ja suposava que ho tindria molt complicat per a arribar al final del seu viatge, perquè tot i que ja no 
estava lluny, havia observat que li quedaven molt poques provisions.

La gerent volia ajudar a Llorenç, així que va idear una manera d’ajudar-lo a poc a poc en el que li 
quedava de camí, amb la col•laboració de la resta d’albergs. Sabia quantes etapes li quedaven a 
Llorenç i més o menys on aniria parant a menjar i descansar. Va parlar amb les gerents d’eixos albergs 
i refugis i els va comentar el cas de Llorenç i l’important que era per a ell aquest viatge amb l’objectiu 
de cercar d’una mica de llum a la seua vida. Tots van estar d’acord a col•laborar amb la seua causa 
i van decidir anar ajudant a Llorenç quan anava passant pels seus albergs. Algunes persones el convi-
daven a menjar, altres li feien un descompte en el preu del llit i altres li donaven alguna cosa de menjar 
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pel camí amb l’excusa que era part del servei de l’alberg. I així, amb la generositat de totes les gerents va 
ser com Llorenç es va anar apropant al seu destí. I va arribar el dia que Llorenç feia tant de temps que 
esperava. Venia d’una vida fosca, trista, sense motius pels quals il•lusionar-se i havia perdut l’alegria. 
Però el camí i els llocs que havia visitat li havien retornat l’esperança, havia trobat la llum. La llum en 
el respecte de la seua família. La llum en l’amor dels seus. La llum en la companyonia de la resta de 
pelegrins. La llum en la generositat de les gerents.
Perquè qualsevol pot ser la llum que il•lumina el sender.

Paula Alonso González y María Huelga Manzano, 2015

“Activitat”

Saps ja en quin lloc de la teua casa col•locaràs la Llum de la Pau de Betlem? Cerca tots els materials 
que tingues a mà, entre ells, has de tindre un gotet de cristall que serà el teu porta veles, temperes i 
paper d’adhesiu o cinta adhesiva.

Utilitza el paper d’adhesiu per crear els dissenys que vulgues en el gotet (una estrella, un arbre, unes 
botes, una persona... El que vulgues!). Quan acabes, retalla i pega els teus dissenys en el got.

Tria la tempera que més t’agrade i pinta la resta del got.

Quan s’asseque, podràs retirar el paper adhesiu i els teus dissenys s’il•luminaran quan 
poses la Llum de la Pau de Betlem al seu interior, igual que la llum va brillar en Llorenç 
després de recórrer tants llocs.
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Ajuda’m a trobar el meu lloc al món
Senyor, busque un lloc al món

i a vegades no el trobe.
M’has donat de tot,

ulls per a veure i gaudir,
sentits per a escoltar i entendre,

un cor per a estimar i sentir,
un cervell per a aprendre i pensar,

mans per a treballar i acariciar,
peus per a córrer i ballar…

Tinc tant!...
i no obstant això, amb freqüència,

no sé com usar-ho bé.
Tu em vas regalar la vida

i vull correspondre’t
fent una cosa bona amb ella.

Permet-me descobrir els teus dons,
els meus talents i carismes,

per a servir-te amb ells
en la meua família i en la meua 

comunitat.

Amén.
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“Mateu 11,2-11”

Joan,
que estava en la presó,
va sentir dir les obres que feia Crist,
i envià els seus deixebles per a preguntar-li:
— «¿Sou vós el qui ha de vindre o hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
— «Aneu a anunciar a Joan allò que veieu i sentiu dir:
els cegos s’hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords senten,
els morts ressusciten, els pobres senten l’anunci de la Bona Nova,
i feliç aquell que no s’escandalitzarà de mi.»
Mentres ells se n’anaven,
Jesús es posà a parlar a la gent sobre Joan:
— «¿Què heu anat a contemplar en el desert?
¿Una canya sacsada pel vent?
O, ¿què heu anat a veure?
¿Un home vestit delicadament?
Els qui porten vestits delicats viuen en els palaus dels reis.
Per tant, ¿què heu anat a veure?
¿Un profeta?
Sí, vos ho assegure, i més que profeta: és aquell de qui diuen les Escriptures:
“Jo envie davant de tu el meu missatger,
perquè et prepare el camí.”
Vos ho dic de veritat: Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha hagut ningú més 
gran que Joan Baptista; però el més menut en el regne del cel és més gran que ell.» 

“El poble de la Llum”

Temps era temps hi havia un poble que vivia en la més completa foscor. Cap habitant d’aquell 
lloc havia vist mai la claredat. Caminaven per la vida com els cecs, palpant tot el que trobaven 
al seu al voltant i, en multitud d’ocasions, quan la gent eixia al carrer entropessava amb el pri-
mer obstacle que trobava en el seu pas. Aquell poble era com estar permanentment ficat en una 
masmorra o una mina sense llum.

El més curiós, és que totes les persones es passaven la jornada buscant com a boges alguna 
cosa que il•luminés perquè una vegada havien sentit que alguna va dir:
«Et faig llum de les nacions. Tu eres el meu poble i has d’il•luminar perquè tota persona veja el 
camí». 

En el qual vivia un poble 
que…
(PERSONES QUE ENS INSPIREN,PERSONES

IMPORTANTS PER A NOSALTRES…)

TERCERASETMANA



La veritat és que cap persona sabia què és el que s’havia de buscar perquè aparegués la llum, 
perquè ningú la coneixia. Era curiós veure-les buscar-la. S’aferraven a tot el que trobaven i 
davant qualsevol cosa amb la qual entropessaven sempre deien: Per a mi! Això és meu!... per 
si de cas fos la llum.
Un dia, va nàixer un xiquet i la gent què el palpava per a reconéixer-lo deia: «Aquest xaval és 
diferent». Fins i tot els seus pares, van arribar a preocupar-se, perquè no actuava igual que la resta de 
persones.

Aquell xiquet es va estranyar encara més, i l’única cosa que se li va ocórrer dir va ser: «T’aju-
de?»Era la primera vegada que sonaven aquelles paraules en la cova de la foscor i van retrun-
yir amb molta força. La cova va quedar submergida en el major dels silencis, semblava com si 
tots s’hagueren quedat paralitzats; però el que més va sorprendre no va ser el ressò especial, 
sinó que per un moment havia sorgit una resplendor, un centelleig sorprenent. La gent estava 
admirada i el seu cor bategava a gran velocitat.

El xiquet va tornar a repetir: «Vols que t’ajude a buscar?». I aquella resplendor va tornar a 
aparéixer davant el silenci sorprenent de la gent. El xiquet es va quedar il•luminat com la xico-
teta flama del ciri i els habitants de la cova van poder veure que el xiquet era una llum. A més, 
s’adonaren que totes elles eren llums, sols que estaven apagades i brutes.

Les cases eren fanals en els quals no cabia ningú perquè estaven plens de porqueria i trastos 
inútils que cadascuna havia anat emmagatzemant. La plaça d’aquell poble, era una torxa enor-
me, però estava a punt de quedar soterrada enmig del desordre.

Cada vegada que alguna ajudava a una altra a retirar alguna cosa, a netejar alguna cosa, 
cada vegada que alguna ajudava a una altra a caminar, s’encenia dins d’ella una llum. I a 
poc a poc aquells fanals bruts i atrotinats, es van anar convertint en la Ciutat de la llum.

La cuca de llum que em va contar aquest relat, quan li vaig preguntar per aquella ciutat, em 
va dir: «Només sap cada persona on està. I per a localitzar-la, cal buscar dins, del cor d’una 
mateixa». I va afegir: «Solament aquelles que desitgen ser llum, aconseguiran trobar-la». 

De Imágenes de la fe, 34

“Actividad”

Utilitza cartó per a construir una xicoteta caseta. Decora-la tot el que vulgues i recorda fer-li forats per 
a les finestres. Pots utilitzar temperes perquè el resultat siga més acolorit. Aprofita per a col•locar una 
corda que travesse la teulada per a poder penjar-la del teu arbre de Nadal. Per a donar-li un toc més 
especial, introdueix llums LED a l’interior. 
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Ara ta casa comptarà amb una caseta del poble de la llum.

«On estan dues o tres reunides, en el meu nom
allí enmig d’elles, estic jo».
Aquestes paraules són la nostra força.
Nosaltres ens reunim en el teu nom.
Som grup, perquè ens has cridat Tu.
Tu has pronunciat el meu nom i els de les meu-
es companyes.
Fulaneta, vine, segueix-me.
Tu ens has agrupat en una comunitat.
Vosaltres sou les meues amigues.
Tu ens has assenyalat l’alt de la muntanya.
Ànims, que el meu jou és suportable i la meua 
càrrega lleugera

Tu t’has posat al capdavant del nostre grup.
Estic amb vosaltres dia a dia.

Ara, enmig de la marxa, et diem amb tot l’ànima.
Acaba en cadascuna de nosaltres l’obra que has 
començat.
Fes-nos terra bona, profunda i humida,
perquè la teua llavor trobe fons i fructifique.
Fes-nos sensibles a la teua veu,
no freds i tancats com nous fariseus.
Empasta’ns del teu amor,
perquè siguem un grup càlid i dinàmic,
Acaba en cadascuna de nosaltres
l’obra que has començat.
Acaba-la, Jesús, en mi i en les meues companyes.

Loidi, P.
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“Mateu 1, 18-24”

Jesús, el Messies,vingué al món així:
Maria, sa mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts,es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament,
es proposava desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentres ell ho pensava, se li aparegué en un somni un àngel del Senyor, que li digué:
— «Josep, fill de David, no tingues por de prendre en ta casa Maria com a esposa,
perquè ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant:
tindrà un fill i li posarà el nom de Jesús, ja que ell salvarà dels pecats el seu poble.».
Tot açò va succeir perquè es complica allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posara de nom Emmanuel», que vol dir ‘Déu-amb-nosaltres’.
Josep es despertà i, complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué en casa com a esposa.

“Conte”

Un filòsof d’orient, va contar a les seues deixebles la següent història. Diverses persones s’havien que-
dat tancades per error en una fosca caverna on no podien veure quasi res. Va passar algun temps, i 
una d’elles va aconseguir encendre la seua xicoteta torxa, però la llum era tan escassa que, així i tot, 
no es podia veure. A la dona, no obstant això, se li va ocórrer que amb la seua llum podia ajudar a 
fer que cadascuna de les altres prengueren la seua pròpia torxa i així, compartint la flama entre totes, 
la caverna s’il•luminés.

Un dels deixebles va preguntar al filòsof: Què ens ensenya, mestre, aquest relat?
El filòsof va contestar: “Ens ensenya que la nostra llum continua sent foscor si no la compartim amb el 
proïsme. I també ens diu que compartir la nostra llum no l’esvaeix, sinó que, per contra, la fa créixer”.

Compartir ens enriqueix en lloc de fer-nos més pobres. Els moments més feliços són aquells que hem 
pogut compartir. Que Déu ens done sempre la llum per a il•luminar a tota persona que passe pel 
nostre costat.
La vertadera amistat és flor que se sembra amb honestedat, es rega amb afecte i creix a la llum de 
la comprensió. Si un ciri encén un altre, així poden arribar a brillar milers d’ells. D’igual manera, si 
il•lumines el teu cor amb amor, pot ser que il•lumines milers de cors.
Un misto és un objecte aparentment insignificant, però té un gran poder: pot encendre milers de llums, 
però per a aconseguir-ho ha d’arriscar el seu cap. Arrisca’t a compartir la teua llum, el teu temps, els 
teus coneixements, els teus afectes, les teues pertinences!

…I van ser felices per 
sempre. para siempre.
(LA FELICITAT NAIX AMB JESÚS, BONS 
SENTIMENTS…)

QUARTA
SETMANA
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“Activitat”

Un únic misto no és una bonica decoració nadalenca, no obstant això, molts junts poden ser un bon 
material de construcció. Dissenya la teua pròpia decoració nadalenca usant mistos i comparteix-la en 
les XXSS del teu agrupament utilitzant l’etiqueta #LPB22. 

Pots ser tan creativa com vulgues, però recorda que el material principal han de ser mistos 
(nous, fets servir... Com vulgues!)
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Senyor, volem sempre somiar els teus somnis.
No permetes i ajuda’ns a aconseguir-ho,
que les dificultats de la vida
ens els lleven; que els fracassos dels nostres ma-
jors i les frustracions dels nostres projectes
ens impedisquen somiar els teus somnis.
Somnis que òmpliguen d’il•lusió la nostra vida,
somnis que ens permeten
volar pel teu propi firmament.
Somnis que ens permeten llegir la teua ment
amb tan sols mirar-te als ulls
de les nostres germanes.
No deixes que les crisis econòmiques,
les lluites perdudes per un món millor,
les ombres del nostre entorn
la foscor del nostre món
ens lleven la il•lusió de construir
una societat més lluminosa
una vida més càlida i feliç.

Volem esborrar
de la nostra depauperada terra
els seus freds i foscos colors.
Volem pintar el vell món
de nous, variats i càlids colors.
Volem reescriure
els nostres contes previsibles,
per sabuts
i canviar-los
per inesperats finals feliços.
Volem teixir una història nova
amb tota classe de somnis nous.
Amb els somnis il•lusionats
dels més xicotets,
amb els somnis no creguts
dels majors.
Amb els somnis inèdits
dels quals encara tenim esperança.
Senyor, que les nostres cançons
tinguen ritmes de futur;
que parlen del bé
que anem fent, 
de les experiències que estem vivint,
dels somnis que estem forjant,
de les il•lusions amb què ens contagiem.
Amén
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“Mateu 24, 37-44”

«Quan vindrà el Fill de l’home, passarà com en temps de Noé.
Els dies abans del diluvi tota la gent continuava menjant i bevent i casant-se,
fins que Noé va entrar en l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué a tots. Igual passarà en la vinguda del Fill de l’home.
Si en eixe moment hi haguera en el camp dos hòmens junts,
potser l’un seria pres i l’altre deixat; si hi hagueren dos dones molent juntes,
potser l’una seria presa i l’altra deixada.
Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera
previst l’hora de la nit que el lladre vindria,
no s’hauria adormit ni hauria permés que li entraren a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill

“Celtas Cortos - La senda del tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=wbUmsfI_Ljs

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Me despierto por las noches entre una gran confusion
esta gran melancolia esta acabando conmigo

Siento que me vuelvo loco why me sumerjo en el rencor
las estrellas por la noche han perdido su esplendor

He buscado en los desiertos de la tierra del dolor
why no he hallado mas respuesta que espejismos de ilusion

He hablado con las montanas de la desesperacion
why su respuesta era solo el eco sordo de mi voz

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Fa molt, molt de temps…
(IMPORTÀNCIA DEL TEMPS, TEMPS CRISTIÀ…)

PRIMERA SETMANA   
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“La meua fulla temporal”

Materials: Un full i bolígraf. 
És el moment d’un xicotet repàs de la nostra vida. En el full apuntarem tots els esdeveniments més im-
portants que hem viscut des del nostre naixement fins ara, com poden ser un campament fantàstic, la 
nostra comunió, etc. 

Després buscarem on ha estat Déu al nostre costat en eixos moments i el seu infinit amor.

Senyor Jesús,
tu has estat en tots els moments de les nostres vides,
ajuda’ns a veure’t en eixos moments en els quals és més difícil veure la 
teua presència i sentir-nos ajudats pel teu amor. 
Amén.
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En un lloc molt llunyà…
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE ENS 
EVOQUEN)

“Mateu 3, 1-12”

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert: “Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell, i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem, de tota la Judea i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus
i dels saduceus venien a fer-se batejar, els va dir:
— «¡Cria d’escurçons! ¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu que ja s’acosta? Do-
neu els fruits que demana la conversió, i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit és tallat i tirat al foc.
Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner, però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»

“Kike pavón ft. Amara rodes - No me dejarás” -

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p4bQrw0bcUs

Tantas dudas, y yo
Mil preguntas, y tú
Siempre la palabra correcta
Cuando necesito respuesta
Solo escucho tu voz
Y se oscurece más temprano en este invierno
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer

SEGONASETMANA
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No me dejarás, no me dejarás caer
Temporadas donde siento
Que camino contra el viento
Sé que tienes el control
Y todo está en tu tiempo
Aceptar este desierto
Necesario y cierto
Cielo abierto vendrá
Y se oscurece más temprano en este invierno (invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer (no me dejarás)
No me dejarás, no me dejarás caer
Eres fiel, siempre fiel
Nunca me faltas
Eres fiel
Siempre fiel, siempre fiel
Nunca me dejarás
Y se oscurece más temprano en este invierno (en este invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Y aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás (no, no, no)
No me dejarás caer (no, no, no)
No me dejarás, no me dejarás
Tú no me dejarás, no me dejarás caer
No me dejarás, no me dejarás caer

“Activitat”

És una invitació perquè busques un lloc tranquil, el més solitari possible i et poses a parlar amb Déu i 
amb tu mateix.
Aquesta activitat està oberta a totes les adaptacions possibles de temps i de lloc, però es necessari que 
intentes buscar eixa soledat habitada per la presència de Déu.

Pot semblar difícil, però intenta-ho.

Tu senyor que vas portar als teus 
apòstols a un lloc tranquil per 

resar abans que et portaren a la 
creu, ajuda’ns a nosaltres a bus-
car eixa tranquil•litat que Tu te-

nies en eixe moment, que com Tu 
en els moments més angoixants 
puguem sentir-nos tranquils en el 

teu amor.
Amén.
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“Mateu 11,2-11”

Joan,
que estava en la presó,
va sentir dir les obres que feia Crist,
i envià els seus deixebles per a preguntar-li:
— «¿Sou vós el qui ha de vindre o hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
— «Aneu a anunciar a Joan allò que veieu i sentiu dir:
els cegos s’hi veuen, els invàlids caminen,
els leprosos queden purs, els sords senten,
els morts ressusciten, els pobres senten l’anunci de la Bona Nova,
i feliç aquell que no s’escandalitzarà de mi.»
Mentres ells se n’anaven,
Jesús es posà a parlar a la gent sobre Joan:
— «¿Què heu anat a contemplar en el desert?
¿Una canya sacsada pel vent?
O, ¿què heu anat a veure? ¿Un home vestit delicadament?
Els qui porten vestits delicats viuen en els palaus dels reis.
Per tant, ¿què heu anat a veure? ¿Un profeta?
Sí, vos ho assegure, i més que profeta:
és aquell de qui diuen les Escriptures:
“Jo envie davant de tu el meu missatger, perquè et prepare el camí.”
Vos ho dic de veritat:
Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha hagut ningú més gran que Joan Baptis-
ta; però el més menut en el regne del cel és més gran que ell.» 

“Morat - Aprender a quererte” - https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ

Cuando te vi sentí algo raro por dentro
Una mezcla de miedo con locura
Y tu mirada, me juro que si te pierdo
Habré perdido la más grande fortuna

No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

En el qual vivia un poble 
que…

(PERSONES QUE ENS INSPIREN,PERSONES

IMPORTANTS PER A NOSALTRES…)
TERCERA SETMANA
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Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Cuando te vi, tuve un buen presentimiento
De esos que llegan una vez en la vida
Quiero tenerte aunque sea solo un momento
Y si me dejas, tal vez todos los días
No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas

No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado
(Aquí a mi lado)
Ruego que mi voz
Te demuestre lo que te he esperado (Lo que te he esperado)

Antes de estar junto a ti
Por toda la vida
Quiero aprender a quererte
Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas
Si tú me dejas, no habrá preguntas
Solo respuestas
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“Activitat”

Si us reuniu com a grup simplement agafa un paper i escriu el nom de cadascuna de les membres del 
grup. En aquest, escriu alguna cosa positiva que descobreixes o veus en eixa persona.

Si no us reuniu de manera presencial, envia un whatsapp o missatge donant-li les gràcies 
a eixes persones que creus que són importants per tu í i explica per què ho són.

SETMANA 3 11 DECEMBRE 2022

Pare, Et demane que beneïsques les meus amistats,
Revela’ls novament el teu amor i el teu poder. 
Et demane que sigues guia per la seua ànima.
Si té dolor, dona-li la teua pau i la teua misericòrdia. 
Si té dubtes, renova-li la confiança. 
Si té cansament, et demane que li dones la força per seguir endavant.
Si hi ha estancament espiritual, et demane que li reveles la teua proximitat,
per un nou començament en la fe.
Si té por, revela-li el teu amor, i transmet-li la teua força.
On haja pecat, bloquejant la seua vida,fes que busque la reconciliació i perdona-la.
Beneeix-la, concedeix-li més visió de Tu,
que tinga el suport d’amics i amigues per donar-li força i valentia.
Amén.
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“Mateu 1, 18-24”

Jesús, el Messies,vingué al món així:
Maria, sa mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts,
es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo,
no volent fer-ho saber públicament,
es proposava desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentres ell ho pensava, se li aparegué en un somni un àngel del Senyor,
que li digué:
— «Josep, fill de David, no tingues por de prendre en ta casa Maria com a esposa,
perquè ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant:
tindrà un fill i li posarà el nom de Jesús,
ja que ell salvarà dels pecats el seu poble.».
Tot açò va succeir perquè es complica allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posara de nom Emmanuel»,
que vol dir ‘Déu-amb-nosaltres’.
Josep es despertà i,
complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué en casa com a esposa.

“Atacados - Felicidad” - https://www.youtube.com/watch?v=a4eIP8gqxPo

Dices que la vida te ha tratado mal
Y te quejas por todo en vez de respirar
Mirar al cielo y sentir la libertad
De poder volar sin alas
De soñar una vez más

Está dentro de ti el querer cambiar

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

…I van ser felices per 
sempre. para siempre.

(LA FELICITAT NAIX AMB JESÚS, BONS 
SENTIMENTS…)

QUARTA
SETMANA
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Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Vives navegando siempre en el ayer
Y lamentas todo lo que no pudiste ser

Hoy tengo algo que te puede convencer
Deja atrás ya esos fantasmas
Ven conmigo y podrás ver

Lo que hay dentro de ti y el querer cambiar
Y si tú quieres
Yo te ayudo a levantar
La vista del suelo y mirar
A la vida sin miedo de encontrar
Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños
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“Activitat”

Intentarem treballar la felicitat com a actitud.
S’acosta Nadal i farem un xicotet projecte:

1. Què necessite jo per a ser feliç.
Deixa-ho per escrit i, durant aquest temps d’advent i Nadal, ves analitzant si es va complint.

2. Com puc fer feliços els altres.
Deixa-ho per escrit i, durant aquest temps d’advent i Nadal, ves revisant si es va complint.

  Una vegada passat el temps de Nadal torna a revisar totes dues parts i determina què
  t’ha faltat per aconseguir-ho i com ho pots aconseguir d’ara endavant.

Senyor, un dia més òbric els meus ulls i es desperta en mi eixe desig de ser feliç 
que tu vas posar al meu cor. Senyor, que mai ofegue aquest desig, que mai em 
conforme amb una vida trista i fosca.
Gràcies pel teu cor sensible, un cor que sap sentir compassió i plorar, patir per 
amor i entregar-se fins al final.
Aquest és el teu camí de felicitat, Senyor. Acompanya’m perquè també siga el meu. 
Amén.



48

18 A 23 ANYS
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Fa molt, molt de 
temps…

(IMPORTÀNCIA DEL TEMPS, TEMPS CRISTIÀ…)

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022

“Mateu 24, 37-44”

«Quan vindrà el Fill de l’home, passarà com en temps de Noé.
Els dies abans del diluvi tota la gent continuava menjant i bevent i casant-se,
fins que Noé va entrar en l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué a tots. Igual passarà en la vinguda del Fill de l’home.
Si en eixe moment hi haguera en el camp dos hòmens junts,
potser l’un seria pres i l’altre deixat; si hi hagueren dos dones molent juntes,
potser l’una seria presa i l’altra deixada.
Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera
previst l’hora de la nit que el lladre vindria,
no s’hauria adormit ni hauria permés que li entraren a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill

“Rosana - Llegaremos a Tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=D21XOknT210&ab_chan-
nel=NilMoliner

Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro
Si te quitan la teta y te cambian de cuento
No te tragues la pena, porque no estamos muertos
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te anclaran las alas, en el muelle del viento
Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo
Llegaras cuando vayas más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la respiración
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo, te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Si robaran el mapa del país de los sueños
Siempre queda el camino que te late por dentro
Si te caes te levantas, si te arrimas te espero
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Mejor lento que parado, desabrocha el corazón

PRIMERA
SETMANA
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No permitas que te anuden la imaginación
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Solo pueden con tigo, si te acabas rindiendo
Si disparan por fuera y te matan por dentro
Llegaras cuando vayas, más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

“Activitat”

Per a aquesta setmana l’activitat és molt senzilla i consisteix a donar temps.
Cadascuna anem a:

1. Dedicar 10 minuts de cada dia d’aquesta setmana a Déu. Resa el que vulgues, llig l’Evangeli del 
dia, fes una oració que et faça pensar, fes unes peticions, fes una oració d’acció de gràcies, deixa per 
escrit alguna reflexió...

2. Dedicar 10 minuts de cada dia d’aquesta setmana a escoltar a alguna persona (membre de la teua 
família o coneguda), fes una visita a una persona que no veus de fa molt temps, escolta els teus pares, 
els teus fills, els teus veïns...

Dona quelcom del teu temps. 
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Et beneiré, Senyor, en tot moment,
la teua lloança estarà sempre als meus llavis.
La meua ànima gaudeix al teu costat, Senyor:
que ho sàpien els humils i s’alegren.
Glorifiquem totes al Senyor,
lloem el seu Nom totes juntes.
Quan jo et buscava, Senyor:
Tu em vas respondre
i em vas deslliurar de tots els meus temors.
Acudim totes a Ell i quedarem satisfetes,
no retornarem amb les mans buides.
Quan jo vaig invocar el Senyor,
Ell em va escoltar i em va salvar de les meues angoixes.
Tu, Senyor, estàs  a prop de les teues fidels, i les lliures.
Feu la prova vegeu que bo és el Senyor!
Feliços el que en Ell es refugien!
Senyor, que jo puga sempre honrar-te,
doncs els qui et busquen no els falta res.

Amén

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022
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SETMANA 2 4 DECEMBRE 2022

En un lloc molt 
llunyà
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE 
ENS EVOQUEN)

“Mateu 3, 1-12”

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert:
“Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell,
i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem,
de tota la Judea i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats i
es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus
i dels saduceus venien a fer-se batejar,
els va dir: — «¡Cria d’escurçons!
¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu que ja s’acosta?
Doneu els fruits que demana la conversió,
i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit és tallat i tirat al foc.
Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner,
però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»



“Miki Núñez - Mi Lugar” - https://www.youtube.com/watch?v=Zky1VYHLVo8&ab_channel=Letras-
deAP%2a

Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
He viajado tanto y ahora sé quién soy
Ya me considero parte de cualquier lugar
Dediqué todo mi tiempo a contemplar
Lo que viva y lo que vea para siempre quedará
He sentido que no hay guerras que ganar
Ahora puedo perdonar a quién me hizo daño
Y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera
La que nunca cambiará
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Descubrí que con el tiempo que invertí
Fui capaz de convertir historias en banderas
Levantarme y recordar lo que aprendí
Compartiendo y reviviendo las canciones que escribí
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar

SETMANA 2 4 DECEMBRE 2022
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Et done gràcies, Senyor, de  tot cor,
et cantaré a la presència dels teus àngels.
Em prostraré finalment davant teu,
i donaré gràcies al teu Nom
pel teu amor i fidelitat,
perquè la teua promesa ha superat el teu renom.
Em vas respondre cada vegada que t’ invocava
i vas augmentar l’alegria de la meua ànima.
Que els habitants de la terra
et beneïsquen i paren atenció a les teues
Paraules, que s’alegren per les teues obres,

Senyor, perquè la teua misericòrdia és gran.
Tu, Senyor, estàs en el cel,
però et fixes en els humils i xicotets,
i els condueixes fora de perill per les teues sendes.
Si camí entre perills, cuideu de la meua vida,
estens la teua mà i em deslliures de tot mal.
Tu, Senyor, ho faràs tot per mi,
perquè el teu amor és etern.
No m’abandones, perquè soc obra de les teues 
mans!
Amén

“Activitat”

Hui toca pensar en la importància dels llocs i, per això, et proposarem un lloc molt concret: el desert.
En concret a fer una experiència de desert.

Què necessites?:
 - Temps   - Un lloc tranquil  - Bíblia, quadern i bolígraf

És una invitació a què un matí o una vesprada, busques un lloc tranquil, el més solitari possible i et 
poses a parlar amb Déu i amb tu mateix.
Està obert a totes les adaptacions possibles, de temps i de lloc, però sí que has d’intentar buscar eixa 
soledat habitada per la presència de Déu.

Pot semblar difícil, però intenta-ho.
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En un lloc molt llunyà…
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE ENS EVOQUEN)

“Mateu 11,2-11”

Joan,
que estava en la presó,
va sentir dir les obres que feia Crist,
i envià els seus deixebles per a preguntar-li:
— «¿Sou vós el qui ha de vindre o hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
— «Aneu a anunciar a Joan allò que veieu i sentiu dir:
els cegos s’hi veuen, els invàlids caminen,
els leprosos queden purs, els sords senten,
els morts ressusciten, els pobres senten l’anunci de la Bona Nova,
i feliç aquell que no s’escandalitzarà de mi.»
Mentres ells se n’anaven,
Jesús es posà a parlar a la gent sobre Joan:
— «¿Què heu anat a contemplar en el desert?
¿Una canya sacsada pel vent?
O, ¿què heu anat a veure? ¿Un home vestit delicadament?
Els qui porten vestits delicats viuen en els palaus dels reis.
Per tant, ¿què heu anat a veure? ¿Un profeta?
Sí, vos ho assegure, i més que profeta:
és aquell de qui diuen les Escriptures:
“Jo envie davant de tu el meu missatger, perquè et prepare el camí.”
Vos ho dic de veritat:
Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha hagut ningú més gran que Joan Baptis-
ta; però el més menut en el regne del cel és més gran que ell.» 

“Bruno Mars - Count On Me” - https://www.youtube.com/watch?v=SUL79zqyYwM&ab_channel=-
sadsong.

Oh-oh
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I’ll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see
I’ll be the light to guide you ...............................................................

TERCERASETMANA



We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need 
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
If you tossin’ and you’re turnin’ and you just can’t fall asleep
I’ll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me
Every day I will remind you, oh
We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
You’ll always have my shoulder when you cry
I’ll never let go, never say goodbye
You know
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh
You can count on me ‘cause I can count on you

“Activitat”

Hui la nostra activitat se centra en les persones.

Per això, et convidem a una doble activitat depenent de com s’organitze la teua realitat pastoral.
Si us reuniu com a grup de pastoral (Kraal) simplement agafa un paper i escriu a cadascuna de les 
membres del grup quelcom positiu que descobreixes o veges en eixa persona.

SETMANA 3 11 DECEMBRE 2022
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SI UNA PERSONA ET FA FELIÇ,
FES-LA MÉS FELIÇ A ELLA.

Pare, 
Et demane que beneïsques les meues amistats 
Revela’ls novament el teu amor i el teu poder. 
Et demane que sigues guia per la seua ànima. 

Si té dolor, dona-li la teua pau i la teua misericòrdia. 
Si té dubtes, renova-li la confiança. 

Si té cansament, et demane que li dones la força per seguir endavant.
Si hi ha estancament espiritual, 

et demane que li reveles la teua proximitat, 
per un nou començament en la fe.

Si té por, revela-li el teu amor,
i transmet-li la teua força.

On haja pecat, bloquejant la seua vida, 
fes que busque la reconciliació i perdona-la.

Beneeix-la, concedeix-li més visió de Tu, 
que tinga el suport d’amics i amigues 

per donar-li força i valentia.
Amén

Amén.

Si no us reuniu de manera presencial, envia un whatsapp o missatge donant-li les gràcies 
a eixes persones que creus que són importants per tu i per què ho són.
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“Mateu 1, 18-24”

Jesús, el Messies,vingué al món així:
Maria, sa mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts,
es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo,
no volent fer-ho saber públicament,
es proposava desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentres ell ho pensava,
se li aparegué en un somni un àngel del Senyor, que li digué:
— «Josep, fill de David,
no tingues por de prendre en ta casa Maria com a esposa,
perquè ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant:
tindrà un fill i li posarà el nom de Jesús,
ja que ell salvarà dels pecats el seu poble.».
Tot açò va succeir perquè es complica allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posara de nom Emmanuel»,
que vol dir ‘Déu-amb-nosaltres’.
Josep es despertà i, complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué en casa com a esposa.

“Demi Lovato & Joe Jonas - This Is Me | Camp Rock (Sub. Español)” - https://www.youtube.
com/watch?v=MbFZ0ih-m-A&ab_channel=simrixcarson

I’ve always been the kind of girl
That hid my face
So afraid to tell the world
What I’ve got to say
But I have this dream right inside of me
I’m gonna let it show, it’s time
To let you know, to let you know
This is real, this is me

…I van ser felices per 
sempre. para siempre.

(LA FELICITAT NAIX AMB JESÚS, BONS 
SENTIMENTS…)



I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
Do you know what it’s like to feel so in the dark?
To dream about a life where you’re the shining star
Even though it seems like it’s too far away
I have to believe in myself, it’s the only way
This is real, This is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
You’re the voice I hear inside my head
The reason that I’m singing
I need to find you, I gotta find you
You’re the missing piece I need
The song inside of me
I need to find you, I gotta find you
This is real, this is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be, yeah
This is me
You’re the missing piece I need
The song inside of me
You’re the voice I hear inside my head (this is me, yeah)
The reason that I’m singing
Now I’ve found, who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me

“Activitat”

Intentarem treballar la felicitat com a actitud.
S’acosta Nadal i farem un xicotet projecte:

1. Què necessite jo per a ser feliç. Posa-ho per escrit i, durant aquest temps d’advent i Nadal, ves 
analitzant si es va complint.

2. Com puc fer feliços els altres. Posa-ho per escrit i, durant aquest temps d’advent i Nadal, ves revisant 
si es va complint.

SETMANA 4 18 DECEMBRE 2022
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Una vegada passat el temps de Nadal torna a revisar totes dues parts i determina què 
t’ha faltat per  aconseguir-ho i com ho pots aconseguir d’ara endavant.

“Mateo. 5, 1-12”

En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els deixebles. Lla-
vors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
 --Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel! 
»Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
»Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
»Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! 
»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! 
»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel! 
»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra 
vosaltres tota mena de calúmnies!  Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és 
gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit. 
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“Mateu 24, 37-44”

«Quan vindrà el Fill de l’home, passarà com en temps de Noé.
Els dies abans del diluvi tota la gent continuava menjant i bevent i casant-se,
fins que Noé va entrar en l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué a tots. Igual passarà en la vinguda del Fill de l’home.
Si en eixe moment hi haguera en el camp dos hòmens junts,
potser l’un seria pres i l’altre deixat; si hi hagueren dos dones molent juntes,
potser l’una seria presa i l’altra deixada.
Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera
previst l’hora de la nit que el lladre vindria,
no s’hauria adormit ni hauria permés que li entraren a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill

“Activitat”

Per a aquesta setmana l’activitat és molt senzilla i consisteix a donar temps.
Cadascuna anem a:

1. Dedicar 10 minuts de cada dia d’aquesta setmana a Déu. Resa el que vulgues, llig l’Evangeli del 
dia, fes una oració que et faça pensar, fes unes peticions, fes una oració d’acció de gràcies, deixa per 
escrit alguna reflexió...

2. Dedicar 10 minuts de cada dia d’aquesta setmana a escoltar a alguna persona (membre de la teua 
família o coneguda), fes una visita a una persona que no veus de fa molt temps, escolta els teus pares, 
els teus fills, els teus veïns...

Dona quelcom del teu temps. 

Fa molt, molt de 
temps…
(IMPORTÀNCIA DEL TEMPS, TEMPS 
CRISTIÀ…)

PRIMERA
SETMANA



63

SETMANA 1 27 NOVEMBRE 2022

Et beneiré, Senyor, en tot moment,
la teua lloança estarà sempre als meus llavis.
La meua ànima gaudeix al teu costat, Senyor:
que ho sàpien els humils i s’alegren.
Glorifiquem totes al Senyor,
lloem el seu Nom totes juntes.
Quan jo et buscava, Senyor:
Tu em vas respondre
i em vas deslliurar de tots els meus temors.
Acudim totes a Ell i quedarem satisfetes,

no retornarem amb les mans buides.
Quan jo vaig invocar el Senyor,
Ell em va escoltar i em va salvar de les meues 
angoixes.
Tu, Senyor, estàs  a prop de les teues fidels, i les 
lliures.
Feu la prova vegeu que bo és el Senyor!
Feliços el que en Ell es refugien!
Senyor, que jo puga sempre honrar-te,
doncs els qui et busquen no els falta res.
Amén
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“Mateu 3, 1-12”

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient:
— «Convertiu-vos, que el regne del cel està prop.»
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
«Una veu crida en el desert:
“Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li la senda.”»
Joan duia un vestit de pèl de camell,
i portava un cenyidor de pell en la cintura;
el seu aliment eren llagostes i mel del bosc.
Anaven a buscar-lo de Jerusalem,
de tota la Judea i de tota la regió del Jordà,
confessaven els seus pecats i
es feien batejar per ell en el riu Jordà.
Però, quan Joan s’adonà que molts dels fariseus
i dels saduceus venien a fer-se batejar,
els va dir: — «¡Cria d’escurçons!
¿Qui vos ha ensenyat a escapar de la ira de Déu que ja s’acosta?
Doneu els fruits que demana la conversió,
i no vos refieu pensant que teniu Abraham per pare;
vos assegure que Déu pot fer eixir fills a Abraham fins i tot d’eixes pedres.
Ara la destral està arran de la soca dels arbres,
i l’ arbre que no dona bon fruit és tallat i tirat al foc.
Jo vos batege només amb aigua perquè vos convertiu;
però el qui ve després de mi és més poderós que jo,
tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li les sandàlies:
ell vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
Ja té la pala en les mans per a ventar el gra de la seua era;
arreplegarà el blat i l’entrarà al graner,
però cremarà la palla en el foc que no s’apaga.»

“Activitat”

Hui toca pensar en la importància dels llocs i, per això, et proposarem un lloc molt concret: el desert.
En concret a fer una experiència de desert.
Què necessites?:
- Temps
- Un lloc tranquil
- Bíblia, quadern i bolígraf

En un lloc molt llunyà…
(LLOCS ON ENS SENTIM BÉ, LLOCS QUE ENS EVOQUEN)

SEGONA
SETMANA
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És una invitació a què un matí o una vesprada, busques un lloc tranquil, el més solitari possible i et 
poses a parlar amb Déu i amb tu mateix.
Està obert a totes les adaptacions possibles, de temps i de lloc, però sí que has d’intentar buscar eixa 
soledat habitada per la presència de Déu.

Pot semblar difícil, però intenta-ho

Et done gràcies, Senyor, de  tot cor,
et cantaré a la presència dels teus àngels.
Em prostraré finalment davant teu,
i donaré gràcies al teu Nom
pel teu amor i fidelitat,
perquè la teua promesa ha superat el teu renom.
Em vas respondre cada vegada que t’ invocava
i vas augmentar l’alegria de la meua ànima.
Que els habitants de la terra
et beneïsquen i paren atenció a les teues
Paraules, que s’alegren per les teues obres,

Senyor, perquè la teua misericòrdia és gran.
Tu, Senyor, estàs en el cel,
però et fixes en els humils i xicotets,
i els condueixes fora de perill per les teues sendes.
Si camí entre perills, cuideu de la meua vida,
estens la teua mà i em deslliures de tot mal.
Tu, Senyor, ho faràs tot per mi,
perquè el teu amor és etern.
No m’abandones, perquè soc obra de les teues mans!
Amén
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En el qual vivia un poble que…
(PERSONES QUE ENS INSPIREN, PERSONES IMPORTANTS PER A 
NOSALTRES…)

“Mateu 11,2-11”

Joan,
que estava en la presó,
va sentir dir les obres que feia Crist,
i envià els seus deixebles per a preguntar-li:
— «¿Sou vós el qui ha de vindre o hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
— «Aneu a anunciar a Joan allò que veieu i sentiu dir:
els cegos s’hi veuen, els invàlids caminen,
els leprosos queden purs, els sords senten,
els morts ressusciten, els pobres senten l’anunci de la Bona Nova,
i feliç aquell que no s’escandalitzarà de mi.»
Mentres ells se n’anaven,
Jesús es posà a parlar a la gent sobre Joan:
— «¿Què heu anat a contemplar en el desert?
¿Una canya sacsada pel vent?
O, ¿què heu anat a veure? ¿Un home vestit delicadament?
Els qui porten vestits delicats viuen en els palaus dels reis.
Per tant, ¿què heu anat a veure? ¿Un profeta?
Sí, vos ho assegure, i més que profeta:
és aquell de qui diuen les Escriptures:
“Jo envie davant de tu el meu missatger, perquè et prepare el camí.”
Vos ho dic de veritat:
Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha hagut ningú més gran que Joan Baptis-
ta; però el més menut en el regne del cel és més gran que ell.» 

“Activitat”

Hui la nostra activitat se centra en les persones.

Per això, et convidem a una doble activitat depenent de com s’organitze la teua realitat pastoral.
Si us reuniu com a grup de pastoral (Kraal) simplement agafa un paper i escriu a cadascuna de les 
membres del grup quelcom positiu que descobreixes o veges en eixa persona.

mana 
a TERCERA

SETMANA
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Si no us reuniu de manera presencial, envia un whatsapp o missatge donant-li les gràcies 
a eixes persones que creus que són importants per tu i per què ho són.

SI UNA PERSONA ET FA FELIÇ,
FES-LA MÉS FELIÇ A ELLA.

Pare, 
Et demane que beneïsques les meues amistats 
Revela’ls novament el teu amor i el teu poder. 
Et demane que sigues guia per la seua ànima. 

Si té dolor, dona-li la teua pau i la teua misericòrdia. 
Si té dubtes, renova-li la confiança. 

Si té cansament, et demane que li dones la força per seguir endavant.
Si hi ha estancament espiritual, 

et demane que li reveles la teua proximitat, 
per un nou començament en la fe.

Si té por, revela-li el teu amor,
i transmet-li la teua força.

On haja pecat, bloquejant la seua vida, 
fes que busque la reconciliació i perdona-la.

Beneeix-la, concedeix-li més visió de Tu, 
que tinga el suport d’amics i amigues 

per donar-li força i valentia.
Amén.
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“Mateu 1, 18-24”

Jesús, el Messies,vingué al món així:
Maria, sa mare, promesa amb Josep,
abans de viure junts,
es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo,
no volent fer-ho saber públicament,
es proposava desfer en secret l’acord matrimonial.
Mentres ell ho pensava,
se li aparegué en un somni un àngel del Senyor, que li digué:
— «Josep, fill de David,
no tingues por de prendre en ta casa Maria com a esposa,
perquè ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant:
tindrà un fill i li posarà el nom de Jesús,
ja que ell salvarà dels pecats el seu poble.».
Tot açò va succeir perquè es complica allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posara de nom Emmanuel»,
que vol dir ‘Déu-amb-nosaltres’.
Josep es despertà i, complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat,
la prengué en casa com a esposa.

“Activitat”

Intentarem treballar la felicitat com a actitud.
S’acosta Nadal i farem un xicotet projecte:

1. Què necessite jo per a ser feliç. Posa-ho per escrit i, durant aquest temps d’advent i Nadal, ves 
analitzant si es va complint.

2. Com puc fer feliços els altres. Posa-ho per escrit i, durant aquest temps d’advent i Nadal, ves revisant 
si es va complint.

…I van ser felices per 
sempre. para siempre.

(LA FELICITAT NAIX AMB JESÚS, BONS 
SENTIMENTS…)
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Una vegada passat el temps de Nadal torna a revisar totes dues parts i determina què 
t’ha faltat per  aconseguir-ho i com ho pots aconseguir d’ara endavant.

“Mateu 5, 1-12”

En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els deixebles. Lla-
vors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
 --Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel! 
»Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
»Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
»Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! 
»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! 
»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel! 
»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra 
vosaltres tota mena de calúmnies!  Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és 
gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit. 





71


