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NADAL 
EN FAMÍLIA

✖ L’arbre

A més a més del pessebre i de la imatge del Nen Jesús, hi ha un altre signe que ha 
esdevingut característic del Nadal: l’arbre.

D’origen nòrdic (Alemanya, segle XVI), va tenir des del principi un sentit clarament cris-
tià. L’arbre ens recorda, per una banda, l’arbre del Paradís, segons el llibre del Gènesi 
(primer llibre de la Bíblia): arbre de vida i fecunditat. Per altra banda, l’arbre que, segons 
l’Apocalipsi (últim llibre de la Bíblia), estarà plantat, també com a signe de vida i fecundi-
tat, en el cel. I, entremig, hi ha l’arbre de la Creu, en el qual Crist ens ha salvat. Tal com 
cantem el Divendres Sant: “Mireu l’arbre de la Creu...”.

I, a més a més de tot aquest simbolisme de la vida i dels fruits, cal afegir encara el simbo-
lisme de la llum, amb les espelmes que es col·loquen a les branques de l’arbre. Crist és la 
Llum, i l’estel va guiar els Mags d’Orient fi ns on es trobava el nadó.

Quan s’instal·la l’arbre a casa, el pare o la mare podrien dir aquesta pregària de bene-
dicció:

Déu, Pare nostre, font de la vida. 
Vós heu creat totes les coses,
vós heu creat el món, la natura, tots els éssers vius. 

Avui, en l’alegria de les festes de Nadal, 
inaugurem aquest arbre que ens recorda la força i la fecunditat 
que vós heu posat en el nostre món. 
Aquest arbre ens convida a mirar cap amunt, cap a vós, 
i alhora ens recorda que vós, 
en enviar-nos el vostre Fill Jesús, 
heu volgut estar molt a prop nostre i heu arrelat a la nostra terra. 

Aquest dies de Nadal 
celebrem que el vostre Fill ha vingut a néixer 
aquí, enmig del nostre món, 
per omplir-nos de llum, de gràcia, d’esperança.

Déu, Pare nostre, que la llum i la gràcia de Jesús, 
el vostre Fill fet home, ens il·lumini sempre. 



✖ El pessebre

El pessebre és un dels símbols més clàssics del Nadal entre nosaltres. Es diu 
que va ser sant Francesc d’Assís qui, a principis del segle XIII, va propagar 
aquesta iniciativa per ajudar a entendre el misteri entranyable del naixement 
del Fill de Déu.

Aquest pessebre presenta les fi gures que, segons els evangelis, van envoltar 
el joiós esdeveniment: Maria i Josep, els àngels, els pastors, els mags. És un 
element pedagògic, tant en l’ambient familiar i catequètic com també en el 
lloc de la celebració, per tal de recordar-nos d’una manera senzilla i profunda 
com Déu s’ha fet un de la nostra família. De vegades aquest pessebre es con-
verteix en un bonic “pessebre vivent”, amb persones reals.

Quan, després de la preparació adient durant l’Advent, s’instal·la el pessebre 
a casa, es pot utilitzar aquesta benedicció que va proposar el papa Pau VI 
(Notitiae 1970, 35) i que pot dir el pare o la mare de família.

Oh Déu, Pare Sant.
Vós, que heu estimat tant els homes
que els heu enviat el vostre Fill Unigènit,
nascut de vós abans de tots els segles. 

Digneu-vos beneir aquest pessebre,
que serà l’alegria d’aquesta família cristiana.
Que aquestes imatges del misteri de l’encarnació
sostinguin la fe dels pares i els adults,
animin l’esperança dels infants
i augmentin en tots l’amor. 

Us ho demanem per Jesús, el vostre Fill estimat
que ens ha salvat amb la seva mort i la seva resurrecció
i que sempre prega per nosaltres davant de vós.

✖ La imatge del Nen Jesús

En un espai adequat de la casa, es pot col·locar també una imatge del Nen 
Jesús, de la mida que sembli adient. 

És una imatge que ens ajuda a visualitzar el misteri de l’Encarnació de Déu en 
la nostra història. No només als infants, sinó també als grans, ens convida a 
donar profunditat cristiana a aquest període de festes del Nadal i a les diver-
ses manifestacions d’alegria que la festa ens porta.

Quan es procedeix a col·locar aquesta imatge, el pare o la mare pot utilitzar 
aquesta benedicció que va proposar el papa Joan Pau II (Notitiae 1979,72).

Déu, Pare nostre.
Vós vau estimar tant els homes
que ens vau enviar el vostre Fill únic Jesús,
nascut de la Verge Maria,
per salvar-nos i conduir-nos a vós.

Us demanem que, amb la vostra benedicció,
aquesta imatge de Jesús,
que està a punt de venir altre cop a nosaltres,
sigui, a casa nostra,
signe de la vostra presència i del vostre amor.

Pare bo,
doneu-nos també a nosaltres la vostra benedicció,
i a tots els nostres familiars i amics.
Obriu el nostre cor 
per tal que puguem rebre Jesús amb alegria,
i fer sempre allò que ell ens demana,
i veure’l en tots els que tenen necessitat del nostre amor.

Us ho demanem en el nom de Jesús,
el vostre Fill estimat,
que ve per donar la pau al món.
Ell, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.




