
El sisè mes, Déu va enviar
l'àngel Gabriel a un poble de 
Galilea anomenat Natzaret, a 
una noia verge, unida per acord
matrimonial amb un home que 
es deia Josep i era descendent 
de David. 

La noia es deia Maria.      
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L'àngel va entrar  on era ella i li va dir:
-Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell

és amb tu.            
Ella es va torbar en sentir aquestes

paraules i pensava per què la saludava així. 
L'àngel li va dir:

-No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva 
gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. 
Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El 
Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu 
pare. Regnarà per sempre sobre el poble de 
Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.

Maria va preguntar a l’àngel: 
-Com podrà ser això, si jo soc verge?                                                                    
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L'àngel li va respondre:
-L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder 

de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; 
per això el fruit que naixerà serà sant i 
l'anomenaran Fill de Déu. 
També Elisabet, la teva parenta, ha 
concebut un fill a les seves velleses; ella, 
que era tinguda per estèril, ja es troba al 
sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res 
impossible. 

Maria va dir: 
-Soc l'esclava del Senyor: que es compleixin 
en mi les teves paraules.

I l'àngel es va retirar.



Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1- Com es deia l’àngel que Déu va enviar a Natzaret per fer aquest anunci 
tan important?
2- Com es deia la noia?
3- Què li va dir l’àngel? 
4- Què va contestar ella?
5- Maria és la mare de:
6- Resem l’Avemaria, ben a poc a poc, donant gràcies a Maria per ser la 
mare de Jesús i mare nostra.


