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" Parenostre

Crist s’ha fet home per agermanar‐nos; diguem, doncs, amb confiança
al nostre Pare: Pare nostre…

" Oració

Preguem.
Oh  Déu,  que  d’una  manera  admirable  creàreu  la  dignitat  de  la

naturalesa humana  i d’una manera encara més admirable  l’heu
restaurada.
Feu  que  participem  de  la  divinitat  d’aquell  que  es  dignà  a

compartir la nostra condició humana.
Ell, que amb vós viu i regna…

" Benedicció i comiat

" Cant final

Allà en un pessebre, que li fa de llit,
damunt d’unes palles Jesús s’ha adormit,
mentre les estrelles des del cel estant,
contemplen sorpreses el son de l’infant.

El bestiar bruela, no el deixa dormir;
Jesús es desperta amb un somriure fi.
“Jesús jo us estimo, mireu‐me Senyor!
Guieu els meus passos i feu‐me claror!”
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" Cant d’Entrada
Nit d’estels, clara nit, albada d’infants,
somni de Pau i Amor, que al món salvarà.
Misteri que es fa llum, en el ventre seu.
El vent no vol parlar, l’ocell callarà.
Nit d’estels, clara nit, albada d’infants.
Ja llueix en el cel,
l’Estel de Nadal. (3)

Nit d’amor, freda nit, vetlla de pastors,
prop del foc de serments, l’àngel oïran.
Bella nit en què Déu, Infant i ja Rei,
per amor nostre neix, en cova humil.
Nit d’amor, freda nit, vetlla de pastors.
En el cor creix la llum.
Dorm petit Jesús. (3)

" Salutació i Introducció

" Oració
Preguem.
Déu omnipotent, mentre la nova llum del vostre Verb fer home, ens

penetra,
us demanem que resplendeixi en les nostres obres la fe que ens

il∙lumina.
Per nostre Senyor, Jesucrist…

" Primera lectura

Lectura de la carta de sant Pau a Titus (Tt 2,11‐14)
Estimats: s’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i

ens ensenya que abandonem la impietat i els desigs mundans, per
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i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,

i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;

s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
com era en el principi ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

" Pregària dels fidels

Beneïm l’Emmanuel, nascut de la Verge, i demanem‐li:
Senyor, escolteu‐nos.

Vós que donàreu a Maria el goig de la maternitat,
— feu que tots els pares puguin alegrar‐se dels seus fills.

Rei pacífic d’un Regne de pau i de justícia,
— convertiu‐nos en promotors de la pau.

Vós, que vinguéreu a fer dels homes el poble sant de Déu,
— aplegueu en la unitat tots els pobles.

Vós, que heu refermat els llaços de la família, pel vostre naixement,
— conserveu molt unides les famílies.

Vós, que volguéreu néixer en el nostre món temporal,
— concediu als difunts de néixer en la vostra eternitat.



6

" Cant de pau

Jo crec en l’amor, jo crec en la pau;
Senyor crec en vós, que a tots estimeu.
Jo crec en l’amor, jo crec en la pau;
donem‐nos la mà, que tots som germans.

Crec en l’amor a tothom
i en la llum d’un dolç somriure.

Crec que tots som fills del Pare,
que és de tots el pa i la vida.

Crec en la festa del cel,
que és el premi del qui estima.

Crec en la felicitat
d’estimar‐nos sense mida.

" Càntic evangèlic

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,

derroca els poderosos del soli
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viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat,
mentre esperem que es compleixi feliçment la nostra esperança,
que es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu gran i salvador nostre.

Ell s’entregà a si mateix per nosaltres, per rescatar‐nos de l’esclavatge
de les culpes, deixar‐nos nets i fer de nosaltres un poble ben seu,
apassionat per fer el bé.

Paraula de Déu.

" Salm responsorial [95:1‐2a,2b‐3, 11‐12,13 (R.: Lc 2:11)]

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

R. Avui ens ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,

conteu a tots els pobles els seus prodigis. R.

El cel se n’alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s’hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc. R.

Hem vist que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat. R.
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" Evangeli (Lc 2,1‐14)

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Per aquells dies, sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes els

cens de tot el món romà. Era el primer cens de l’imperi, abans del
que es va fer quan Quirini era governador de Síria.

Tothom anava a inscriure’s a la població d’on cadascú descendia.
També Josep, que era de la casa i la família de David, va pujar des de

Natzaret  de  Galilea  a  Judea,  al  poble  de  David,  anomenat
Bet‐Lèhem,  per  inscriure’s  amb  Maria,  la  seva  esposa,  que
esperava un fill.

Mentre  eren  allà  es  van  complir  els  dies  i  va  néixer  el  seu  fill,  el
primogènit. Ella l’embolcallà i el posà en una menjadora, perquè
no havien trobat lloc a l’hostal.

A la mateixa contrada, vivint al ras, hi havia uns pastors que vetllaven,
guardant de nit el seu ramat. Els aparegué un àngel del Senyor, la
glòria del Senyor els envoltà de llum, i es van esglaiar. Però l’àngel
els va dir:

«No tingueu por: us anuncio una nova que portarà a tot el poble una
gran alegria: Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador,
que  és  el Messies,  el  Senyor.  Les  seves  senyes  són  aquestes:
trobareu un nen en bolquers, posat en una menjadora».

I una multitud dels exèrcits celestials s’uní  llavors mateix a  l’àngel,
lloant Déu i cantant: «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als
homes que estima el Senyor».

Paraula del Senyor.

" Temps de silenci, i un text de reflexió

De l’Exhortació apostòlica L’alegria de l’Evangeli del papa Francesc

En aquesta època adquireix gran importància la relació amb els creients
de l’Islam, avui particularment presents en molts països de tradició
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cristiana on poden celebrar lliurement el seu culte i viure integrats
en la societat. Cal no oblidar mai que ells, «confessant adherir‐se
a  la  fe  d’Abraham,  adoren  amb  nosaltres  un  Déu  únic,
misericordiós, que jutjarà els homes el dia final» (LG 16). Els escrits
sagrats de  l’Islam  conserven  part dels  ensenyaments  cristians;
Jesucrist i Maria són objecte de profunda veneració, i és admirable
veure com joves i ancians, dones i homes de l’Islam són capaços de
dedicar temps diàriament a l’oració i de participar fidelment dels
seus  ritus  religiosos. Al mateix  temps, molts  d’ells  tenen  una
profunda convicció que la pròpia vida, en la seva totalitat, és de
Déu i per a Ell. També reconeixen la necessitat de respondre‐li amb
un compromís ètic i amb la misericòrdia cap als més pobres.

Per sostenir el diàleg amb l’Islam és indispensable l’adequada formació
dels interlocutors, no sols perquè estiguin sòlidament i joiosament
arrelats en la seva pròpia identitat, sinó perquè siguin capaços de
reconèixer els valors dels altres, de comprendre les inquietuds que
hi ha a l’arrel dels seus reclams i de treure a llum les conviccions
comunes. Els cristians hauríem d’acollir amb afecte i respecte els
immigrants de l’Islam que arriben als nostres països, de la mateixa
manera  que  esperem  i preguem  ser  acollits  i  respectats  en  els
països de tradició islàmica. Prego, imploro humilment a aquests
països que donin llibertat als cristians per poder celebrar el seu
culte i viure la seva fe, tenint en compte la llibertat que els creients
de l’Islam gaudeixen en els països occidentals! Enfront d’episodis
de fonamentalisme violent que ens inquieten, l’afecte envers els
veritables  creients de  l’Islam ha de portar‐nos a  evitar odioses
generalitzacions,  perquè  el  veritable  Islam  i  una  adequada
interpretació de l’Alcorà s’oposen a tota violència (252‐253).

" Gest de la pau
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