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EL NADAL ETS TU 
 
El Nadal sol ser una festa sorollosa: ens 
vindria bé una mica de silenci, per escoltar 
la veu de l'Amor. 
 

1. Nadal ets tu, quan decideixes néixer 
de nou cada dia i deixes entrar Déu 
en la teva ànima. 

 
2. L’arbre de Nadal ets tu, quan 

resisteixes vigorós els vents i 
dificultats de la vida. 
 

3. Els adorns de Nadal ets tu, quan les 
teves virtuts són colors que adornen 
la teva vida.  
 

4. La campana de Nadal ets tu, quan 
crides, convoques i busques unir. 
 

5. Ets també llum de Nadal, quan 
il·lumines amb la teva vida el camí 
dels altres amb la bondat, la 
paciència, l’alegria i la generositat. 
 

6. Els àngels de Nadal ets tu, quan 
cantes al món un missatge de pau, de 
justícia i d'amor. 

 
7. L'estrella de Nadal ets tu, quan 

condueixes algú a la trobada amb el 
Senyor. 

 

8. Ets també els reis Mags, quan dónes 
el millor que tens sense importar a 
qui. 

 
9. La música de Nadal ets tu quan 

conquistes l'harmonia dins teu. 
 

10. El regal de Nadal ets tu, quan ets de 
veritat amic i germà de tot ésser 
humà. 

 
11. La targeta de Nadal ets tu, quan la 

bondat està escrita a les teves mans. 
 

12. La felicitació de Nadal ets tu, quan 
perdones i restableixes la pau, 
encara que pateixis.  

 
13. El sopar de Nadal ets tu, quan 

sadolles de pa i d'esperança el pobre 
que està al teu costat. 

 
14. Tu ets, sí, la nit de Nadal, quan 

humil i conscient, reps en el silenci 
de la nit el Salvador del món sense 
sorolls ni grans celebracions; tu ets 
somriure de confiança i de tendresa, 
en la pau interior d'un Nadal perpetu 
que estableix el Regne dins teu. 

 
Un molt Bon Nadal per a tots els que 
s'assemblen al Nadal.
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CANTS 

 
(I) 
 
De vós naixerà, oh Maria, el Fill etern de Déu 

1. Déu ha beneït la terra santa/deslliure el 
seu poble d’Israel 

2. Per treure’ns de mort i de tenebres/ com 
llum ens visita des del cel 

3. Sou vós beneïda entre les dones/ pel fruit 
beneït que ens donareu 

4. Exalta el Senyor ànima meva/ i el meu 
esperit gaudeix en Déu. 

 
 
 
 

(II) 
 
1. Viva llum d’alba mar de claror./ Tot el poble 
clama: vine Senyor!/ Goig del qui vetlla contra 
la por:/ Tots junts obrirem camins al Senyor! (2) 

2. Bona notícia, crit i cançó./ Tot el poble 
clama: vine Senyor!/ Veu que ressona i es 
fa pregó./ Tots junts obrirem camins al 
Senyor! (2) 

3. La terra nova es pasta amb dolor./ Tot el 
poble clama: vine Senyor!/ Pau entre els 
homes: festa major./ Tots junts obrirem 
camins al Senyor (2) 

 
 
(III) 
 
1. Santa nit, plàcida nit,/ els pastors han 

sentit/ l’al•leuia que els àngels cantant,/ en 
el món han estat escampant:/el Messies és 
nat (2) 

2. Santa nit, plàcida nit,/ ja està tot adormit,/ 
vetlla sols a la cambra bressant/ dolça 
Mare que al Nin va cantant/ dorm en pau i 
repòs (2) 

3. Santa nit, plàcida nit/ el Jesús, tan petit,/ és 
el Déu ser suprem, poderós,/ en humil 
petitesa reclòs/ per salvar tot el món (2) 

 
 
• Vine Pare dels pobres / omple tots del teu 

amor (2) 
• Déu és Amor / tingues confiança / viu en 

l’Amor./ Déu és amor / no tinguis cap por 
• En la nostra foscor / encén un foc / que no 

s’apaga mai (2) 


