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  PREGUEM AMB  ESPERANÇA 
Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí (Mc 1, 1-8) 
 

Senyor, l’Advent ens recorda,  

com els qui havien cregut en vós, 

esperaven la vinguda del Messies promès; 

també ens convida a viure  

en un estat d’espera constant,  

perquè vós sempre aneu venint  

en cada persona, amb la promesa  

i la vivència d’una vida eterna,  

que oferiu a cada un dels vostres fills. 
 

Com sempre, respecteu la nostra llibertat  

i voleu que la vostra oferta gratuïta  

sigui acceptada lliurement  

per cadascú de nosaltres. 
 

Ens demaneu que obrim el camí  

al vostre amor perquè la vostra presència 

sigui eficaç, per a nosaltres. 

Perquè esteu venint sempre  

en la vida de cada dia,  

hem d’estar amb una actitud permanent  

de disponibilitat, eliminant els obstacles  

que us podrien impedir d’actuar. 
 

Ajudeu-nos a aplanar-vos el camí,  

perquè us pugueu fer present en nosaltres. 

 

 

‘SIGUES TU EL CANVI QUE VOLS VEURE EN EL MÓN’ 
 

Els nostres temps convulsos posen de relleu els canvis socials i 

climàtics i, amb la pandèmica del coronavirus, la consegüent 

crisi  sanitària i econòmica. Els més positius i optimistes 

apunten sortides... Els qui tenen responsabilitats de govern i de 

gestió miren d’encaminar unes passes que -plegats- hem de 

donar. Però, ja ho va dir Gandhi “sigues tu el canvi que vols 
veure en el  món”. Els nostres petits canvis poden generar 

altres canvis al nostre entorn. Tot pot canviar i millorar, si ens hi 

posem i hi perseverem. I, hi haurà Nadal, però diferent. 
 

L’Advent és un temps d’esperança. I com n’estem de 

necessitades les persones i aquest nostre món! L’Advent  se’ns 

presenta com un temps per repensar, a nivell personal i 

relacional, si vivim prou conscients, responsables i esperançats. 

Per això, enmig de l’aridesa dels moments actuals, acollim el 

clam profètic d’obrir camins i aplanar-los. 
 

Avui més que mai ens cal escoltar  la veu dels profetes. Els 

profetes sempre van contracorrent, perquè posen en qüestió 

l’ordre establert que sovint amaga uns desordres, però 

presenten alternatives pensant en el bé de tots. Els profetes  

ofereixen consol al poble desencisat i el criden a posar-se en 

marxa cap al futur.  Isaïes, un profeta antic però sempre actual 

perquè toca els problemes de sempre, posa en boca de Déu 

aquest desig: “Consoleu, consoleu el meu poble, diu el vostre 

Déu. Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li que 

s’ha acabat la seva servitud”. El consol de saber que s’acaba la 

servitud de l’exili  fa possible l’esperança i comporta una crida a 

l’esforç renovador: “Obriu en el desert una ruta al Senyor, 

aplaneu en l’estepa un camí per al nostre Déu” (Is 40,1-5,9-11). 

Per avançar a través del desert cap a un demà millor cal  

abandonar els camins sense sortida de l’egoisme, l’ambició, 

l’individualisme, i optar pels camins de la fraternitat, l’austeritat, 

la solidaritat. 
 

Aquesta mateixa crida ressona en la veu del profeta Joan que  

també en el desert  vora el Jordà cridava  tota  la gent a fer-se 

batejar, expressant amb aquest gest el desig i el compromís 

d’un canvi en profunditat, d’una conversió del cor, que vol dir   

abandonar els vells camins i començar una vida nova. D’aques-

ta manera aplanava  la ruta a aquell, més gran que ell mateix, 

que venia a portar al món -de part de Déu-  l’Evangeli als pobres, 

als oprimits, als desesperançats, i a tots els qui anhelen 

alliberament, justícia, pau, salvació i un món més humà.  
 

Sant Marc ens diu al començament del seu llibre, que llegirem 

aquest any: “Comença l’Evangeli de Jesús, el Messies, el Fill de 

Déu”  Jesús mateix, la seva vida, les seves paraules, els seus 

gestos, les seves obres, la seva mort i la seva glorificació és 

Evangeli, és Bona Nova, és consol i esperança, també en 

aquesta etapa, i per a la humanitat de tots els temps. 

 
 

 



 
 

 
 

 
  

 
             

La immaculada 
 

 

 

 

►SANTA LLÚCIA DE TRENTERES (Sta. Pau) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►DIA DEL SEMINARI 
Just quan van començar les restriccions per la 

pandèmia s’havia de celebrar aquesta diada. 

Ajornada, s’ha previst per aquest dimarts, festa de 

la Immaculada. El lema és “Pastors missioners”. En 

totes les Eucaristies pregarem per les  vocacions 

al ministeri sacerdotal, pels joves que s’hi prepa-

ren, i també farem la COL·LECTA extraordinària per 

ajudar la pastoral vocacional i pel manteniment de 

l’edifici del Seminari i dels seus serveis.  
 

►CAMPANYA DE GERMANOR 
Olot. Sant Cristòfor les Fonts 60,00 

Olot. Sant Esteve (1)  1.896,00 

Olot. Sant Pere Màrtir 250,00  

Olot. Sant Roc 530,00 

Riudaura. Santa Maria 110,00 

Santa Pau. Santa Maria 169,00 
(1)Sant Esteve 1.368,00 + El Tura 365,00 + El Carme 163,00 € 

 

►LA IMMACULADA, HORARIS 
Amb motiu de la festa de de la Immaculada 

d’aquest dimarts, 8 de desembre, hi haurà el 

mateix horari de les celebracions que els diumen-

ges i festius, tant pel que fa a les Misses anticipa-

des del dilluns com les de la diada festiva, el 

dimarts.  Pel que fa als horaris de les Celebracions 

de la Penitència i del Nadal, la setmana vinent ja 

els apuntarem en el full. 
 

►CATEQUESI  PARROQUIAL 

No es pot començar la catequesi presencial, però 

els Catequistes s’han posat en contacte amb les 

famílies per donar-los els materials i encaminar la 

preparació en l’àmbit familiar, per aquest temps 

d’Advent i de Nadal. 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Guillermo S. Santana Rodríguez, als 72 anys 

Pere Busquets Capdevila, als  81 anys 

Pere Grabulosa Anglada, als 86 anys 

Gregorio del Saz Quicios, als 92 anys 

Rosa Hospital Capdevila, als 88 anys 

Dolores Arrabal Cabo, als 83 anys 

Andrée Suzanne Vasseur, als 92 anys 

Emili Balagué Portús, als 65 anys  

Carme Nogué Freixa, als 66 anys 

Jordi Coll Asperó, als 85 anys 

   Doneu-los, Senyor el repòs etern !  
 

 

► PREGÀRIA PER ENCENDRE EL SEGON CIRI 
DE LA CORONA D’ADVENT 

Encenem aquesta segona espelma, confiant en 

el Senyor que escolta el clam del seu poble. 

Obrim la nostra vida i els nostres ulls perquè el 

Regne de Déu s’obri pas entre nosaltres. Que la 

fe, l’esperança i la caritat es mantinguin vives en 

els nostres cors tot desitjant el Nadal.  

                                          VENIU SENYOR JESÚS 

 

►LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
La Puríssima o la Immaculada és una festa important 

enmig de l’Advent. Maria ens prepara per viure més 

intensament el Nadal que s’apropa. 
 

En ple temps d’Advent, la Mare de Déu se´ns fa 

present en el nostre camí cap al Nadal, com la 

deixebla que va viure l’Evangeli en tota la seva 

plenitud. Maria, la dona fidel, model per a tots 

nosaltres en pregària i en la disponibilitat als plans de 

Déu, ens mostra amb la seva sol·licitud el goig de la 

fe i del servei als altres. 
 

En el goig d’aquesta solemnitat de la Mare de Déu, 

els cristians, a l’Eucaristia, preguem i cantem el salm 

97  “Canteu al Senyor que ha fet obres prodigioses”. 

Sant Pau, en la carta als efesis (Ef 1,3-6.11-12), 

beneeix Déu pel fet d´haver-nos elegit perquè siguem 

"sants, irreprensibles", ja que pel seu amor ens ha 

destinat a "ser fills seus per Jesucrist". 
 

L´Evangeli d´aquest dia (Lc 1, 26-38) és el de l’anun-

ciació de l’àngel Gabriel a Maria, la "plena de gràcia", 

la dona elegida per Déu perquè fos la mare del seu 

Fill. D’aquesta manera Maria, en acceptar l’anunci de 

l´àngel, va esdevenir mare de Jesús i, amb ell, mare 

de tots els cristians. 
 

Que Maria ens porti a Jesús i ens ajudi a preparar-nos 

per al Nadal que s’apropa. Ella va viure el primer 

Advent, esperant el seu Fill amb un gran goig i anhel. 

Que amb la seva intercessió ens ben disposem 

nosaltres  a celebrar el Misteri de Llum en Jesús. 
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
“Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu” 
                                                                                                   (Lc 1, 26-38) 
Us demanem,                                                                     

 Mare de Déu i Mare nostra, 

que sentim sempre la pau del Senyor. 

Que la nostra mirada 

sigui sempre neta i clara. 

Que els nostres llavis 

pronunciïn només 

paraules d'encoratjament. 

Que el nostre caminar sigui ferm, 

i la nostra actitud valenta. 

Que el nostre cor estigui  

sempre obert per estimar tothom. 

Que els nostres passos ens dirigeixin 

cap allà on podem ser útils. 

Que la nostra vida 

sigui radiant i generosa, 

com la vostra, Mare de Déu. 
 

 

 

 

Diumenge vinent, 13 de 

desembre, a les 12 del 

migdia MISSA en honor 

de Santa Llúcia als parat-

ges de davant l’ermita, si 

el temps ho permet. En 

cas de mal temps la Mis-

sa se celebrarà a l’esglé-

sia parroquial de Santa 

Pau. Els cants seran a 

càrrec del Cor parroquial i 

l’ermita restarà oberta tot 

el dia. Bona festa! 


