ADVENT
APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

DES

setmana 15

17
Sant Llàtzer

18
Sant Adjutori

19
Sant Anastasi

20

Sant Domènec

21
Sant Severi

BON

DIA
11-13 ANYS

Som a la tercera setmana d’Advent. Tenim la festa de Nadal molt a prop. A
l’escola, durant aquesta setmana, i des de diferents aspectes, farem moltes
activitats relacionades amb la festa de Nadal. Et convidem a viure-les totes
molt intensament. I desitgem-nos els uns als altres que la joia, la pau, el
respecte, l’estimació que Jesús ens porta es faci realitat en nosaltres i en el
nostre món.
Ens estem acostant a Nadal. Durant aquesta setmana
ens prepararem per poder viure un Nadal ben autèntic.
Comencem la setmana escoltant un fet ben il·lustratiu
de com la col·laboració de tots pot produir un fet
excepcional. Llegeix-lo amb atenció. El trobaràs en
l’annex 1.
Les festes de Nadal que s’acosten són unes dates que ens conviden a viure-les
en família. Però has pensat mai que la teva família forma un gran equip els
membres del qual en romandre units afronten millor les adversitats i problemes
del dia a dia? Mira’t el video que avui t’oferim
https://www.youtube.com/watch?v=nwLm1MlJUGs
.
Quin paper tens en el teu equip, en la teva família?
Atura’t, tanca els ulls i pensa tot escoltant la cançó de Sopa de cabra. “Els teus
somnis”.
Durant les setmanes d’Advent has estat pensant en els somnis que tu tens per
aquest Nadal. També has mirat de fer-los realitat en les persones que t’envolten.
Avui et convidem a pensar què pots fer perquè els teus somnis no es facin
realitat només per Nadal sinó al llarg de cada dia de l’any.
https://www.youtube.com/watch?v=qwF7CeSqDDQ
Avui et convidem a escoltar un petit conte sobre el
Nadal: “Sangota, el llop de Nadal” El trobareu en l’annex
2
Llegeix-lo amb atenció i descobreix quin missatge ens
porta en aquest Nadal.

El bon dia d’avui serà una mica diferent. Proposem fer l’activitat sobre el Nadal que
guiaran els vostres tutors.
Us deixem unes cançons que podeu escoltar tot treballant aquest mati. És amb
aquestes cançons que volem desitjar-vos a tots un Bon Nadal!
Volem un Nadal diferent: https://www.youtube.com/watch?v=eWU5mPSJF84
El cel d’aquesta porta: https://www.youtube.com/watch?v=wyvhwLk04Ys
Santa Nit a la Sagrada Família: https://www.youtube.com/watch?v=OWAmtqTJosk

ANNEX 1
Aquell vespre, Martin Luther King oferia una conferència. Volia explicar als assistents una cosa
molt important. Luther King va demanar que s’apaguessin els llums de l’estadi. Quan la foscor ho
va dominar tot, va preguntar als assistents a l’acte:
- Algú ens podria ajudar a tenir claror?
Tothom callava. Ell va agafar un encenedor i el va encendre.
- Veieu aquesta llum? - va preguntar
El públic va assentir en silenci.
- Ens serveix d’alguna cosa?
novament silenci
- Ara, que cada un de vosaltres agafi el seu encenedor i, quan jo us faci un senyal, enceneu-lo.
Milers de petites llums van il·luminar l’estadi.”

ANNEX 2
Sangota, el llop de Nadal
Ramon Fuster
Els pastors m’anomenen Sangota perquè m’agrada menjar carn i sang fresca: sóc un
llop.
Però una nit de desembre... Els pastors dormitaven... Jo m’acostava a poc a poc a la
pleta... Passava una cosa rara, el ventijol em portava l’olor de la llana de les ovelles
però semblava que havia perdut la fam.
Vet aquí que, en el moment que anava a matar un cabrit, es va fer una llum blanca i
unes veus dolces cantaren infonent pau i tendresa a la nit de desembre...
No vaig entendre massa la cançó dels àngels. Aquella llum, aquelles veus em tornaren
mansoi.
Amb gran sorpresa vaig veure com els pastors abandonaven el ramat ...
Jo sentia una gran curiositat i, una mica de lluny perquè no em descobrissin, anava
seguint els pastors per veure on anaven tan de pressa.
No entraren a Betlem, van desviar-se cap a la dreta, camí d’una masia mig enrunada.
Els pastors entraren a l’estable.
Vaig donar la volta al corral i vaig posar l’ull a l’espiell.
Cosa rara, ni el bou, ni la mula, que eren dintre l’estable, no varen mostrar-se inquiets...
Havia perdut la meva olor de llop?
Mirava ben encuriosit pel forat. Els pastors s’agenollaren, deixant a terra els seus
presents, mentre parlaven amb una home i una dona. El bou i la mula estaven cofois i
tenien els ulls brillants. Dins les seves enormes pupil·les, com reflectit en un mirall, es
veia un nadó.
Els pastors marxaren... No sabria dir-vos com fou que vaig entrar a l’establia.
El bon fuster m’acaronà tot passant-me la mà per l’esquena. La Verge Maria em mirava
tendrament. Finalment, posant-me de potes a la menjadora, vaig veure l’Infant.
Un nou instint, que mai no havia experimentat, naixia en mi: mirant l’Infant em
brollaren dins les entranyes l’amor i la fidelitat.

