
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREGUEM AMB L’EVANGELI  
“Molt aviat sereu alliberats”. Lc 21, 25-28.34-36 
 

Vindran dies, diu l’oracle del Senyor... 

Sembla que és llei de vida que, 

a mesura que passen els anys, 

ens refugiem en els records 

i la nostàlgia del passat 

i ens desentenguem del que passa 

al nostre voltant. 
 

Tu, Senyor Jesús, ens convides 

a preservar la memòria del teu pas 

per la nostra història humana 

i per la vida de cadascú de nosaltres. 

Gràcies per tot el que has fet en nosaltres. 

I gràcies també per tot el que encara faràs. 
 

Perquè esperem que vinguis 

i omplis de llum els racons foscos 

on encara s’amaga tanta misèria, 

i omplis de pau i vida 

els escenaris de guerra i mort 

que s’estenen per tot el món. 
 

Pendents de tu, Senyor, 

mirem enrere amb emoció, 

però sobretot mirem endavant 

amb il·lusió i esperança. 
 

 
 

28 de novembre del 2021        Nº 967 
 

ADVENT: CAMINEM UNITS (SÍNODE)... CAP AL NADAL 
Comencem amb l’Advent, un nou any litúrgic i comencem una 

preparació eclesial per al nou Nadal. Un Advent marcat per  la 

convocatòria del Papa Francesc  a participar tot el Poble de Déu 

en el Sínode.  L’Església ha de caminar  a la llum de les claus de 

la comunió, la participació i la missió. A Olot, aquest dilluns 

tindrem la trobada de la presentació d’aquesta consulta sinodal. 
 

L’Advent és una invitació a fer el camí de la fe “junts” i amb un 

impuls renovat,  captenint la descoberta-trobada del Senyor que 

ha vingut, continua venint,  i vindrà al final dels temps. Oimés 

aquest camí no el fem sols, el fem amb tota l’Església, a la llum 

de la Paraula de Déu, bo i accentuant l’acolliment en el nostre cor 

del Déu Infant, el fill de Maria que ve a salvar-nos  
 

El profeta Jeremies (33,14-16) ens convida a esperar aquell que 

vindrà per fer realitat les promeses fetes a la casa d'Israel i a la 

de Judà: "Faré néixer a David un plançó bo, que es comportarà 

amb justícia i bondat ". A aquesta lectura el poble contesta amb 

el salm 24, que ens crida a conèixer les rutes, els camins del 

Senyor, el Déu que ens salva. 
 

Sant Pau, l'Apòstol dels gentils, s’adreça als cristians de 

Tessalònica (1Te 3,12;4:2), ens crida a créixer en l'amor dels uns 

als altres, per tal d'esdevenir sants, i  amb cor bo, acollir el 

Senyor. I a l'Evangeli de Sant Lluc (21:25-28,34-36) se’ns exhorta a 

estar a punt per rebre el Senyor, que vindrà "sobre un núvol, amb 

poder i amb una gran majestat". “Estigueu alerta”. 
 

Cal destacar que la litúrgia durant els tres primers diumenges 

està centrada en l'última vinguda gloriosa de Jesucrist, al final 

dels temps, mentre que a partir del dia 17 de desembre se centra 

en la vinguda històrica de Jesús, de ja fa dos mil vint-i-un anys. 
 

L'Església ens demana estar atents perquè res ni ningú no ens 

robi l'esperança. I és que sense esperança acabem tancats en 

nosaltres mateixos, sense il·lusió per a viure més agermanats, per 

a compartir la vida, per lluitar, per ser més solidaris. 
 

L'Advent ens convida a viure vigilants, perquè es ni ningú no mati 

les llavors de l'esperança sembrades en el nostre món. Per això 

hem de descobrir la presència de Déu en les coses petites. Hem 

de descobrir Déu en el treball pacient i abnegat de tantes 

persones, que amb actitud de servei fan tan per als altres. Hem 

de construir cada dia, des de l'esperança, una fraternitat 

relacional que obri camins i horitzons que ens humanitzen. Hem 

de trencar amb la fredor, la indiferència o l’oblit dels qui malviuen 

sense recursos i sense esperances. Hem de apostar per la veritat 

i la justícia enmig de  moltes mentides i moltes injustícies.  
 

D'aquesta manera farem camí per un món més humà i més 

fratern, on la pau i el bé siguin senyals  de més comunió, de més 

participació i de més testimoni evangèlic en els àmbits familiars, 

socials i eclesials on som i ens movem.   
 

 



 
 

 

► ADVENT 2021 
LA  CORONA  D’ADVENT 

La corona d’Advent no és sols un objecte 

decoratiu amb què s’ornamenta els altars de les 

esglésies i algunes llars en temps d’Advent. Té 

una simbologia ben rica.  

La forma circular: el cercle no té ni principi ni 

final. És senyal de l’amor de Déu, que és etern, i 

també del nostre amor a Déu i al proïsme, 

perquè no s’acabi mai. 

Les branques verdes: verd és el color de 

l’esperança i de la vida i Déu ens beneeix perquè 

siguem forjadors de vida. 

Les quatre espelmes: ens recorden que Jesucrist 

és la Llum del món, i són una invitació a la 

pregària confiada. 

Cada setmana, amb cada espelma, se’ns recorda 

que podem entomar una nova virtut o revifar-ne 

alguna altra que tinguem somorta o oblidada 

 
PER L’ENCESA DE LA PRIMERA ESPELMA 

Encenem, Senyor, aquesta llum, 

com qui encén la seva llàntia 

per sortir, en la nit, 

a l'encontre de l'amic que arriba. 

En aquesta primera setmana de l'Advent 

volem alçar el cap i estar a punt 

per esperar-vos, 

per rebre-us amb alegria. 

Moltes foscors ens envolten, 

les nostres mandres i les nostres pors 

ens tenen adormits. 

volem mantenir-nos desperts i vetllant, 

perquè vós ens porteu la llum més clara, 

la pau més profunda 

i l'alegria més veritable. 

Veniu, Senyor Jesús! Veniu, Senyor Jesús! 

 

UNS PROPÒSITS D’ADVENT 

- Mirem de ser un xic més amables i agraïts 

- Pensem més amb els altres, els necessitats 

- Siguem persones de paraula i mantinguem-la 

- Tinguem algun gest de dur pau i  de fer el bé 

- Valorem la pregària, participem a l’Eucaristia 

- Sapiguem demanar perdó i perdonem  

- Fem les paus amb qui tinc distanciaments 

- Participem a la Celebració de la Penitència 

 
 

 

  

► CAMINAR JUNTS FORMANT ESGLÉSIA 

El Papa Francesc ha convocat un SÍNODE per 

l’octubre del 2023. Es convida les Parròquies a fer-hi 

les nostres aportacions al tema: “Per una Església 
sinodal: comunió, participació i missió”. La 

consulta és a l’entorn de com podem fer camí junts a 

la Diòcesi de Girona des de la vida de les nostres 

parròquies.   
 

Per tant, som convidats a participar-hi com a 

feligresos, però especialment els laics i laiques que 

dirigeixen Celebracions de la Paraula, els implicats 

en els serveis pastorals, els catequistes, els 

col·laboradors...  
 

Amb aquesta avinentesa es convoca la trobada pel  

aquest dilluns 29 de novembre, a les 19 h, al 

Casal Marià, (1er pis). Mn. Jordi Font, Vicari 

Episcopal, farà la presentació del PER QUÈ DEL 
SÍNODE I DE COM HI PODEM PARTICIPAR. 

                                           Hi som convidats ! 
 

► FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS 
En aquests últims anys sempre hi ha hagut adults 

que s’han interessat pel CATECUMENAT o la formació 

per rebre o completar els sagraments de la iniciació 

cristiana (Baptisme, Confirmació, Comunió). També, 

hi ha persones adultes, principalment vingudes de 

Llatinoamèrica, que demanen de trobar-se per 

l’ESTUDI de la BÍBLIA i la PREGÀRIA en comú. 
 

Ara, amb aquesta avinentesa, es convoca una reunió 

amb les persones interessades per al proper 

diumenge, 5 de desembre, a les 17 h, als locals del 

Casal Marià (primer pis). 
  

Donem-ho a conèixer a aquelles persones que hi puguin estar 
interessades. 

 

 ►Mn. SALVADOR BATALLA: BENVINGUT A OLOT 

Des d’aquesta setmana Mn Salvador Batalla 

s’incorpora a la Residència de Mossens del Casal 

Marià. Ja és prou conegut a Olot pels anys que va ser 

rector de Sant Cristòfol Les Fonts i de Batet, 

dinamitzador del molts grups, serveis i activitats i 

director del setmanari local “Olot-Misión”. Sempre ha 

estat un Mossèn d’esperit actiu i incansable, i en la 

seva maduresa col·laborarà amb els Mossens 

destinats a les Parròquies de l’Agrupació d’Olot. 

Benvingut, Mn. Salvador! 

 
 ►HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Blai Anglada Buch, fill de Pere i de Gemma 

Dylan Hernandez Gómez, fill de Mª Fernanda i J. Fernando 
Sara Morell Llach, filla de Lluís i d’Úrsula 

Jordan Pol Vélez Orellana, fill de Juan G. i Ulissa J. 
Iria Camacho Aguayo, filla d’Antonio i d’Idoia  

Enhorabona a les famílies! 
             

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Nicolás Lozano Nieto, als 89 anys. A.C.S. 

Maria Lara Ruiz, als 84 anys. A.C.S. 

Josep Ribas Galceran, als 90 anys. A.C.S. 

Alfonso Moreno Cantarero, als 87 anys. A.C.S. 

                          Doneu-los, Senyor, el repòs etern ! 

    
 

 


