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CANT – UBI CARITAS
Ubi caritas, et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
(On hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu)

EVANGELI (Lc 2, 41-52)
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la
festa de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, hi van pujar a celebrar
la festa, tal com era costum. Acabats els dies de la celebració,
quan se’n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els
seus pares se n’adonessin. Pensant que era a la caravana, van fer
una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els
parents i coneguts; com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem
a buscar-lo.
Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els
mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el
sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves
respostes. En veure’l allà, els seus pares van quedar sorpresos, i la
seva mare li digué: “Fill meu, per què t’has portat així amb
nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia”.
Ell els respongué: “Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia
d’estar a casa del meu Pare?” Però ells no comprenguérem
aquesta resposta.
CANT – CONFITEMINI DOMINO
Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, Allelluia!
(Confiem en el Senyor, perquè Ell és
bo Confiem en el Senyor, Al·leluia!)

LA MEVA FAMÍLIA

Hi ha una família en la qual sempre hem estat, que ens uneix a tots
pel mateix motiu, Jesús. Quantes vegades hem sentit que no tenim
ningú en qui recolzar-nos i que ens escolti? En més o menys grau,
tots hem tingut aquesta sensació. Jesús és present en el nostre dia
a dia, i és l’únic que ens ha demostrat que és capaç de qualsevol
cosa per nosaltres. Jesús és el que ens ha permès formar part de
la seva família des del dia que vam néixer; és el que sempre ens
ha escoltat, i el que sempre ens ha fet lloc al seu costat. No hi ha
res com la família de Jesús. Pensem-hi, és un gran regal per part
seva, i n’hem de donar gràcies.

CANT – L’AJUDA EM VINDRÀ DEL SENYOR
L’ajuda em vindrà del Senyor, del Senyor el nostre Déu.
Que ha fet el cel i la terra, el cel i la terra.

PARENOSTRE

CANT – EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA
El Senyor és la meva força,
el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació,
en Ell confio i no tinc por,
en Ell confio i no tinc por.

