
MISSATGE DE NADAL 2021 

A Nadal celebram 

La salvació de tots els homes i les dones 

La germanor universal, la llum sense fosca, 

La pau en el món, 

El Senyor amb nosaltres. 

 

Al llarg del curs, amb els nostres companys, mestres, professors i famílies,  

treballam per ser més responsables i més solidaris per humanitzar el món. 

 

Nadal és la FESTA de Jesús  

que ens mostra el camí d’humanització.  

Es un camí senzill, ben concret.  

Com que és la festa de Jesús, haurem d’escoltar els seus desitjos i propostes. 

 

Jesús, en aquest Nadal,  

ens proposa practicar el diàleg des de l’acollida. 

Per celebrar Nadal,  

Jesús ens proposa mostrar la solidaritat, la compassió i el bon tracte en la 

relació amb els altres. 

Per celebrar Nadal, 

haurem de respectar cada persona com un tresor preuat. 

Per celebrar Nadal 

Haurem de responsabilitzar-nos els uns dels altres com els germans i les 

germanes. 

Per celebrar Nadal 

Haurem de tenir present que Jesús estima el planeta, les plantes, els animals, els 

peixos, els oceans i les muntanyes i per damunt de tot a les persones. Ell vol i 

desitja que cuidem el planeta per poder-hi viure tots contents i feliços. 

Tota la comunitat educativa de Sant Rafel, famílies-alumnes-personal auxiliar i 

professorat, junts volem humanitzar l’escola, les famílies i el món i així serà 

NADAL per a tothom. 

Bon Nadal i molts d’anys! 
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CARTA a les 

FAMÍLIES 

Jesús ens mostra que l’amor és bondat, 

humilitat i senzillesa 



  

                           Responsables i solidaris per humanitzar el món                                                          Responsables i solidaris per humanitzar el món 

 

 

 

 

 

HUMANITZAR 

Que sigui Nadal als nostres cors 

Unir totes les mans per humanitzar el món 

 

Nadal ens revela l’immens amor de Déu per la humanitat. D'aquí deriva 
també l'entusiasme, l'esperança de nosaltres, els cristians, que sabem que 
en la nostra pobresa som estimats, visitats i acompanyats per Déu. 

Nadal i el naixement de l'Infant Jesús també ens recorda que l'amor és 
bondat, humilitat i senzillesa. Déu es fa petit, es fa nin per atraure'ns amb 
amor; per tocar els nostres cors amb la seva humil bondat; per commoure 
amb la seva pobresa els qui s'esforcen per acumular els falsos tresors 
d'aquest món. 

El nostre missatge de Nadal és el següent: igual que va fer Jesús, dediquem 
la nostra vida a fer el bé i a ajudar els altres, a ser més humans. La 
solidaritat i la humanitat són uns valors que hem de potenciar a la nostra 
vida diària. 

Aprofitem aquests dies de preparació cap a Nadal per unir les nostres 
mans, per unir els nostres esforços i aconseguir que el nostre voltant sigui 
un món més humà, més senzill, més bondadós... Com ho podem fer? Ho 
podem dur a terme amb accions senzilles: a la nostra aula, a la nostra 
escola, a casa, amb la família, amb els nostres veïnats... No vos farem 
propostes concretes, perquè de ben segur que si demanam als nostres 
infants i als nostres joves, tenen moltes idees de com fer més humà el 
nostre entorn més proper. Idees que els hi sortiran del cor i seran més 
sinceres i més humanes que les que ara mateix vos puguem proposar 
nosaltres. 

Per aturar-nos a reflexionar aquests dies de festa, vos proposam dues 
maneres ben diferents:  

 

 

 

 

La primera és escoltar la cançó de Josep Thió - Quan somrius - que diu 
així: 

És Nadal al meu cor 

quan somrius content de veure'm 

quan la nit es fa més freda 
quan t'abraces al meu cos. 
I les llums de colors 
m'il·luminen nit i dia 
les encens amb el somriure 
quan em parles amb el cor. 

 
L’altra proposta és llegir atentament aquestes belles paraules del Papa 

Francesc, que no podem passar per alt i que ens recorda lo següent: 

“Nadal, ets tu quan il·lumines amb la teva vida el camí de la bondat, la 

paciència, l'alegria i la generositat.” 

Aquesta frase puja l'ànim a qualsevol i ens empeny a ser millor persona 

a la nostra vida, a ser més humans, tant per a Nadal, com a la resta de 

l'any.  

Vos desitjam que els llums de colors vos il·luminin nit i dia i que sigui 

Nadal al vostres cors tot l’any.   

Bon Nadal i venturós any nou.  

 

M Reme Sánchez  

Sant Vicenç de Paül  

Port de Pollença 

 
Fonts consultades:  

https://www.vatican.va  

Frases del Papa Francesc 

Cançó Quan somrius de Josep Thió 
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