
TEMA 6

Aprendre amb els

pares a dir l’Avemaria i 

guardar la

Paraula del Senyor 

en el nostre cor

estant atents

COMPROMÍS 

RECORDA 

Déu vos salve, Maria,

plena de gràcia;

el Senyor és amb Vós;

beneïda sou Vós

entre totes les dones

i beneït és el fruit del

vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,

pregau per nosaltres, pecadors,

ara i en l’hora de la nostra mort.

    Amén.

Paraules claus

advent

nadal

naixement de jesús

maria, mare de jesús

josep, PARE DE JESÚS

quines coses concretes faré perquè aquest

Nadal les persones siguin més felices

advent

. En aquest temps celebram que Jesús

 va venir i és entre nosaltres, 

mentre esperam la seva vinguda definitiva. 

dibuixa la Mare de Déu

Ave Maria 

. Advent és el temps en què ens preparam

per a recordar i celebrar el naixement de Jesús

i per a esperar la seva vinguda. 

nadal

JESÚS EL MESSIES, NEIX A BETLEM
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dibuixa una nadala

una oració felicitant

       Jesús pel seu

               nai
xement

escriu

n a i x e m e n t

«Ens ha nascut el salvador» 

«Glòria a Déu al cel i a la terra

pau als homes de bona voluntat»

qui és aquest?

Escriu els personatges que varen anunciar la vinguda de Je-
sús:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Maria i Josep anaren a Betlem a empadronar-se. 

I, mentre eren allà, es van complir els dies i va néixer el seu 

fill, el primogènit. Ella l’embolcallà, el posà en una

menjadora, perquè no hi havia lloc a l’hostal (Lc 2,6-7)

 
A la mateixa contrada, acampats al ras, hi havia uns pastors 

que es rellevaven de nit guardant el seu ramat. Els apare-

gué un àngel del Senyor i la Glòria del Senyor els envoltà de 

llum, i es van esglaiar. Però l’àngel els va dir: 

No tingueu por. Vos anunciï una nova que portarà una gran 

alegria al poble. Avui, a la ciutat de David, vos ha 

nascut un salvador que és el Messies, el Senyor... (Lc 2,8-11)

Maria, tu ens estimes,

prega per nosaltres

 ajuda’ns a ser com tu, 

a escoltar

la Paraula del Senyor. 

Mare de Déu de Lluc,

 prega per nosaltres. 


