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JA SOM A LA PREGÀRIA enllaç audio cançó
Ja som a la pregària (2),
i estem molt contents (2)
TRA-LA-LA, TRA-LA-LA !
Asseguts en rotllana (2),
també hi ha el Nen Jesús (2)
TRA-LA-LA, TRA-LA-LA !
Ens diem Bona Tarda (2)
i el conte comencem (2)
TRA-LA-LA, TRA-LA-LA !

Conte

LA XOCOLATA DE LA FELICITAT
Adaptació del conte del llibre Parlo de Déu-2 Miquel Gallart i Montserrat Amat Edicions SM (1984).

A la Núria, la tieta li ha regalat un bitllet de 5 euros. La Núria està contenta
veient-se tan rica. I pensa què es comprarà amb aquests diners que li ha donat
la tieta.
Sabeu què se li va acudir? Doncs res més que anar a comprar felicitat!
Va sortir al carrer i va entrar en una botiga de roba, plena de vestits per tot
arreu.
- Que feliços deuen ser tenint tants vestits! - va pensar la Núria.
I li va demanar a la dependenta:
- Que em podríeu vendre 5 euros de felicitat?
- Ai, maca! Poca o molta, ja en tenim en aquesta casa. Però vendre-te’n,
no sabria pas com fer-ho, contesta la dependenta.
Com que la dependenta no li va saber vendre la felicitat, la Núria va sortir de
la botiga tot pensant a on podria anar a comprar felicitat
Just davant per davant hi havia una pastisseria.

-

Aquí sí que deuen tenir felicitat per donar i per vendre, amb tantes coses
dolces a l’aparador - va dir-se la Núria. Es va decidir a entrar i va
demanar tanda. Quan va ser el seu torn li va preguntar al pastisser, bo
i ensenyant-li els diners:
- Que em faríeu tot això de felicitat?
- De felicitat? - demana el pastisser amb to aspre- Aquí no venem
felicitat; no n’hem tingut mai. Només fem dolços.
La Núria va sortir de la pastisseria sorpresa que fos tan difícil comprar felicitat.
Caminant pel carrer es va trobar l’Enric, un amic de la classe.
- Hola, Enric! La tieta m’ha regalat 5 euros i com que sé que t’agrada molt
la xocolata amb melindros, què et sembla si els fem servir per anar a
berenar?
- Oi si, que bé! Em ve molt de gust. Quina bona idea que has tingut. Somhi! - va dir l’Enric.
Mentre estaven berenant, a l’Enric li brillaven els ulls davant la tassa fumejant
de xocolata.
La Núria se’l mirava i veient-lo tan content, se sentia feliç.
- Ah! Això és la felicitat - va pensar la Núria.
Reflexió sobre
el conte per
comentar amb
els nens.

Amb els ulls tancats puc pensar en:
-

Sé compartir amb els altres les coses que a mi m’agraden?
Sé deixar de demanar que em comprin alguna cosa que no em cal?
La felicitat no es pot comprar, però com més la compartim, més en
tenim.
Jesús ens va dir que ens hem d’estimar els uns als altres, i quan ens
estimem som tots molt més feliços.

Pregàries

1- Senyor ajuda’m a saber estimar.
2.- Senyor aquesta quaresma ajuda’m a estar sempre content.
3.- Senyor perdona’m perquè no sempre estic content i m’enfado fàcilment.
4.- Senyor gràcies per poder fer aquesta estona de pregària aquí a casa.

Parenostre

Resar el Parenostre donant-nos les mans

Cant final

VISCA EL COMPARTIR

enllaç audio cançó

Si vaig jo sol pel món, quedaré trist, ben trist.
Si no estimo el company, mai no seré feliç.
Si a l’hora de jugar, jo li dono la mà,
si a l’hora de plorar, jo estic al seu costat.
Si a l’hora d’estudiar, jo li dono la mà,
si a l’hora de resar, jo estic al seu costat.

Si a l’hora de cantar, jo li dono la mà,
si a l’hora de somiar, jo estic al seu costat.

Record de
la Pregària

Altres
materials

Més info a

Us hem preparat una recepta senzilla per fer piruletes de xocolata.

●

Aquí tenim un poema de Miquel Martí i Pol que va voler compartir la
seva felicitat amb aquest Poema de la xocolata desfeta

●

Us recomanem aquest recurs https://pregaria.cat/activat-amb-jesus.
Són petites càpsules de pregària en format audiovisual, per pregar en
família o en grup amb l'Evangeli del diumenge. Adreçades a nens i
nenes d'entre 6 i 14 anys.

https://purissimasabadell.org/catequesi-familiar/

