
 

 

 

 

El  Nadal es una època de l’any plena de joia, alegria, comunió, festa, retrobaments familiars i 

amb amics, festa per tothom; però el veritable sentit i el que em de memorar es el que representa per 

nosaltres els cristians. La història del naixement de Jesús l’hem de llegir un cop i un altre i es en ella on 

hi  trobarem una riquesa inesgotable. 

Llegim plegats Lluc 2, 1-20. Allí sens parla de la senzillesa i des de la senzillesa del dia a dia 

dels pobres, ells tiren endavant al llarg de la seva vida senceres mes i menys important que el seu esforç 

i la seva capacitat de vèncer els obstacles i d’assumir les situacions que es presenten a la vida amb la 

màxima dignitat possible. Una parella Josep i Maria que arriba a Betlem des de Nazaret i que tenen un 

fill en la menjadora d’un estable i uns pastors que es troben a prop dormint al ras i cuidant del ramat. 

Llavors els pastors reben la visita d’un àngel i es fa la llum i es clama el gran missatge: Déu ha vingut a 

fer-se present enmig de tots nosaltres i com un de nosaltres i aquest cor d’àngels ens diu que en aquell 

nen hi és present la glòria i la grandesa  de Déu i la pau per als homes. El camí per arribar a Déu és la 

vida humana, la que viurà Jesús. El camí per trobar a Déu és el camí  de la pobresa. El camí per trobar a 

Déu és el camí del amor, la entrega i el servei als altres aquí i cada dia. 

L’alegria del Nadal no vol dir que tot ens vagi be, l’alegria és perquè nosaltres que creiem , 

estem convençuts  que a qualsevol circumstància de la vida hi podem posar amor i esperança. Animem a 

tots/es a fer el pessebre ja sigui petit, gran, senzill, ple de  lluentons i molsa... perquè així ens 

assegurarem que durant tots els dies de Nadal tindrem present que estem celebrant el naixement en el 

nostre mon del Fill de Déu que ve a compartir la nostra vida, la de tots i cada u de nosaltres. Animem a 

tots/es a fer pregària, davant el pessebre que ens dona caliu,  aprofitant qualsevol moment de germanor 

tot fent una lectura ,un poema, una nadala, un gràcies. En nom de Mn. Manel  per tots i totes un  Bon 

Nadal. 

L’ALEGRIA DEL NADAL 

 
nº 25 any III 

desembre 2017 



Què és l’advent? (extret de la pàgina http://opusdei.cat/ca-es/article/que-es-ladvent/) 
 

1.- Què vol dir la paraula? 

 
La paraula "advent" prové del llatí i vol dir "arribada". En el cristianisme, "advent" s'associa 
amb l'arribada del Nadal, que es correspon al naixement de Jesucrist el 25 de desembre. El 
sentit de l'advent és que els creients es preparen per al naixement de Jesucrist. 

2.- Quan dura? 

 
L'Advent dura 4 setmanes dins del calendari litúrgic que marquen l'inici de l'any litúrgic. Se 
celebren els quatre diumenges més pròxims a Nadal. Comença el diumenge més proper al 30 
de novembre –just després de la festa de Crist Rei- i acaba el 24 de desembre. Cada setmana 
té un significat concret: despertar-se, posar-se en camí, buscar i acollir. 

 3.- Qué es fa? 
 

Hi ha diverses tradicions que ajuden a viure la preparació que significa l'Advent. S'acostuma a 
preparar una corona de flors a casa i/o 

a l'església, anomenada corona 
d'advent, amb quatre espelmes, una 
per a cada diumenge. A cada 
espelma s'assigna una virtut que 
s'ha de millorar    aquella setmana, 
com l'amor, la pau, la tolerància i la 
fe. També és tradició el calendari 
d'advent, que amaga una reflexió o 
un petit objecte -com una xocolatina- 
per a cada dia. Una altra manera de 
preparar-se per al naixement de 
Jesús és fer el pessebre o l'arbre de 
Nadal. 
 
4.- S'hi relaciona algun color? 
 

El morat simbolitza la preparació 
espiritual: es fa servir durant l'Advent 
i la Quaresma. També és propi el 
color rosat, que es fa servir a la 
missa del diumenge Gaudete (el 
tercer d'Advent) i el diumenge 
Laetare (el quart de Quaresma) per 
indicar la proximitat del Nadal i de la                                                                
Pasqua, respectivament. 

 

 

 

http://opusdei.cat/article/el-calendari-liturgic/
http://opusdei.cat/ca-es/article/que-es-la-festa-de-crist-rei/
http://www.opusdei.org/ca-es/article/la-corona-dadvent/
http://www.opusdei.org/ca-es/article/la-corona-dadvent/
http://opusdei.cat/ca-es/article/moltes-histories-un-nadal/
http://opusdei.cat/ca-es/article/moltes-histories-un-nadal/
http://opusdei.cat/article/quaresma/


EL RACÓ DELS MES MENUTS 
 

Un lloc per la pregaria 

 El lloc per excel·lència per la pregaria es l’església, la capella. Es l’espai  on amb 

l’ambient de respecte, de silenci ens acostem a Déu i amb aquesta finalitat es varen 

construir. Però potser avui sens fa complicat anar-hi diàriament, horaris, treballs, 

activitats, escoles que no disposen de capella, disponibilitat d’ obertura de les pròpies 

parròquies. Es per això que proposo que fem a casa nostra el propi espai i racó de 

pregària. 

 En moltes escoles, s´organitzen espais especialment destinats a un ús concret: 

treball, joc, descans.. amb l’objectiu d´ordenar en els nens i nenes el cos i la ment. Els 

hàbits i costums afavoreixen la descoberta de la existència d´un  ordre, un hàbit, una 

conducta determinada. El nostre nou racó serà el racó de la pregària. Tant pot ser un lloc 

per tota la família com un lloc en la seva pròpia habitació. Hem de mantenir i preservar 

certes condicions d´aquest espai amb l´objectiu que la pròpia pregària o racó de Jesús 

formi par de la vida dels nens i es vagi transformant a mesura que vagin creixent. 

 

Consideracions: 

lloc: ordenat, net, diferent, tranquil, amb pocs elements, alegre  

imatges: triar una imatge de Jesús o Mare de Déu o algun sant (podeu anar amb els 

nens/es a comprar-la, pot ser un bon regal per a ells/es) 

elements: tauleta, estant, una bíblia per infants (preparem amb ells l’espai) 

ús: donem nosaltres valor a aquest espai i fem-ne un ús adequat amb els nens i nenes.  

 

 Fem que a poc a poc ells puguin anar a resar o fer silenci en algun moment del dia, 

que sigui sempre el mateix moment o no, amb llibertat, un cop hagin après el sentit del 

racó de la pregaria (pregària pot ser un cant, una oració, un oferiment, un bes a la imatge), 

cal començar poc a poc de manera fàcil i sobretot amb alegria, l’alegria que ens 

transforma i marca la nostra actitud de vida. 

  



 

Aquesta activitat neix amb la voluntat 

d’integrar i cohesionar tota la comunitat 

educativa de la nostra escola, que és un dels 

objectius principals del nostre projecte 

educatiu. 
 

S’inicia l’any 2015, quan des de l’equip 

directiu es va proposar al claustre de 

professors i es va acollir amb entusiasme, ja 

que s’havia dut a terme en anys anteriors i 

amb molt d’èxit. Vam engegar aquest projecte 

enviant una circular informant a les famílies i 

demanant-los-hi la seva col·laboració .La resposta va ser molt bona. 

 

Es va constituir una comissió organitzadora formada per docents, famílies i alumnes. 

S’encarrega d’organitzar i coordinar l’activitat: planificació de les diferents escenes, 

convocatòria dels participants, gestió econòmica, contacte amb entitats i/o empreses 

col·laboradores i amb mitjans de comunicació per fer-ne difusió, vetllar perquè el  projecte 

educatiu quedi reflectit en l’activitat i finalment organitzar les tasques del muntatge i 

desmuntatge. 

 

Aquest any  es durà a terme la tercera 

edició del Pessebre Vivent a l’escola.  El  

16 i 17 de desembre  transformarem un 

altre cop  l’entrada i el pati de la nostra 

escola en un entorn del segle I. 

Intentarem  aconseguir que aquesta 

activitat tingui tan èxit com en les 

edicions passades. 

 

ANIMEU-VOS  I VENIU A GAUDIR DEL PESSEBRE VIVENT MÉS GRAN I REALISTA DE 

LA CIUTAT DE LLEIDA.!!! 

 

Us esperem el dissabte 16 i el diumenge 17 de desembre en horari de 18:00 a 20:00 al 

pati de l’escola , al  carrer  Vallcalent 40. 

  

 

 

 

 

 

 

III EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE L’ESCOLA FEDAC 
LLEIDA 



 

 

Un any més el tradicional concert de Nadal !!! 

Amb l'esperit de Nadal arrelat als nostres cors, rebrem la felicitació a càrrec del grup 

de música Dream's Quartet. Un regal que se'ns ofereix en exclusiva any rere any, 

dibuixant el so del Nadal amb música dedicada als infants, familiars i amics de la 

nostra Parròquia. 

Un brillant concert benèfic de Nadal per a piano i corda, destinat a Càritas. 

 

Diumenge, 17 de desembre a les 12,30 h. Tot seguit a la missa de les 12 h. 

 

CONCERT BENÈFIC DE NADAL PER CÀRITAS 


