CALENDARI D’ADVENT

2016
27 dg

ACULL
Converteix casa teva
en la casa de tothom
i ofereix‐te.
28 dl

29 dm

30 dc

1 dj

2 dv

3 ds

4 dg

DEMANA

AGRAEIX

RECORDA

PARLA DE DÉU

DÓNA‘T AVUI

amb confiança per a
tu o per als altres.
Deixa’t anar en les
mans de Déu

a Déu tots els petits
regals que posa en
el teu dia.

la crida de Jesús per
a la teva vida. Ets
pescador d’homes?

TREU ELS PEUS
DE L’ARENA
Avui no perdis el
temps en coses inútils.

Amb els altres. No
t’avergonyeixis de
proclamar‐lo en la
teva vida.

Gratuïtament als altres
encara que no et
vingui de gust ajudar ni
servir.

APLANA EL TEU
COR

5 dl

6 dm

7 dc

8 dj

9 dv

10 ds

DÓNA LES
GRÀCIES

FES LES PAUS

COMPARTEIX

COMPTE

ESTIGUES ATENT

a tots els qui t’han
acompanyat en el
camí de la fe.

Busca un moment
de trobada amb
aquella persona de
qui et sents lluny.

les teves
preocupacions amb
algú. Déu actua a
través dels altres.

POSA’T EN MANS
DE DÉU

12 dl

13 dm

PREGUNTA’T

SERVEIX

quants cops
qüestiones l’acció
de Déu i la seva
paraula

avui els altres sense
mandra, donant el
millor de tu mateix.

19 dl

20 dm

MESURA LES TEVES
PARAULES

ALEGRA’T

De vegades parlem
per parlar. Aprèn a
compartir el silenci.

Celebra, encomana als
altres la teva actitud
positiva.

Sigues concret i
pensa què pots fer
avui per Ell.

amb els judicis que
fas sobre els altres.
Les opinions no
sempre són justes.

14 dc

15 dj

16 dv

SER CRISTIÀ
ESCANDALITZA

CONCENTRA’T

IL∙LUMINA

en els gestos senzills
i humils. Des d’aquí,
estima els altres.

el dia dels altres
amb un somriure.
Avui et toca ser
llum.

22 dj

23 dv

PREGA

CONTAGIA LA
BONA NOVA

No tinguis por que
t’assenyalin per
manifestar el que
ets.
21 dc

BENEEIX EL
SENYOR
Atansa’t a l’església,
a l’eucaristia o a
pregar davant d’Ell.

Dedica un temps
especial a preparar‐
te per a les festes,
aprèn a distingir el
que és necessari del
que és sobrer.

Durant aquests dies és
fàcil oblidar‐se del que
celebrarem; recorda‐ho
als qui ten a la vora.

per a l’arribada de
Jesús. Deixa fora
tota la maldat.
11 dg

EVITA LES
ETIQUETES

Déu omple el teu dia
amb petits miracles, Rep al teu cor l’amor
no perdis el temps
dels altres, sense
buscant grans
necessitat
missatges
d’etiquetar‐lo
17 ds
18 dg

RECORDA’T DE LA
TEVA FAMÍLIA
Truca els teus
padrins, aquell tiet
de qui fa dies que no
saps res...
24 ds CELEBRA EN

FAMÍLIA
el naixement de
Déu. Sigues atent,
busca punts de
trobada i no de
diferència, ajuda.

AGRAEIX
a la teva mare,
especialment avui,
el seu amor i servei
constants, la seva
entrega gratuïta.
25 dg ESTIMA
Sigues avui
l’instrument a través
del qual Déu estima
a totes les criatures.

