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PREGUEM AMB L’EVANGELI  
“I tothom veurà la salvació de Déu”.  
                                      Lc 3, 1-6 

Jesús, ens demanes  

que obrim una ruta al Senyor  

i que li aplanem el camí. 

Els nostres camins no són cap meravella: 

són plens de fondalades d'odi i insolència 

sembrats de muntanyes  

de cobdícia i ambició. 
 

Jesús, Tu que ets el camí, 

vine a nosaltres i ajuda'ns a obrir-te pas. 

Ajuda'ns a omplir les fondalades d'odi 

amb paraules eficaces de perdó 

i amb actituds fecundes de pau. 

Ajuda'ns a rebaixar les muntanyes 

amb gestos generosos d'amor 

i amb llaços fraterns de solidaritat. 
 

Parla'ns al cor de cadascú de nosaltres  

i fes-nos entendre amb quines eines 

podrem aplanar el camí del teu Regne 

enmig de nosaltres. 
 

Pregària a MARIA IMMACULADA 
  Vós que sou la noia, 

  guardeu la meva mirada clara i pura 

  i doneu al meu cos salut i força. 

  Vós que sou la dona,  

  beneïda d'entre totes, 

  doneu-me l'alegria de saber  

  fer feliços als altres. 

  Vós que sou la mare, 

  prepareu-me a donar la vida 

  i ajudeu-me a donar-la. 

  Vós que sou tota plena de la Vida, 

  doneu-me la joia de viure 

  i que sempre brilli la meva alegria. 

  Vós que sou la Immaculada, 

  feu que resisteixi el mal 

  i que lluiti contra la temptació. 

  Vós que sou la Mare del Crist, 

  feu més gran el meu cor 

  i empleneu-lo amb l'Amor. 

  Vós que sou la Mare de l'Església, 

  obriu el meu cor a tothom 

 i feu que cada dia estimi més al Crist. 
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 ADVENT (segona setmana): de JOAN BAPTISTA . . .  
Avui, l’evangeli d’aquest diumenge (Lc 3,1‐6) ens 

presenta a Joan Baptista, el més gran dels profetes.  En 

un moment concret, ben emmarcat  en la història, després 

d’uns anys de soledat en el desert, Joan rep la Paraula de 

Déu, i ell mateix es converteix en una veu que crida el poble 

a  la conversió, a un canvi radical de plantejaments i de 

costums,  a reconèixer els seus errors i pecats, que l’han 

portat a un carreró sense sortida, i a obrir nous camins que 

facin possible la trobada amb Déu que s’acosta i vol  portar  

un futur de salvació per a tots. “Obriu una ruta al Senyor, 

aplaneu-li el camí”   
 

Aplanar el camí voldrà dir que s’han d’omplir en el desert, 

en un món amb dèficit  d’humanitat,  les fondalades de les 

desigualtats, la pobresa, la soledat, la marginació, el 

sofriment,  fets tots ells que dificulten que molts es puguin 

trobar amb la salvació de Déu. Voldrà dir rebaixar els turons 

i les muntanyes de la prepotència, l’orgull, l’egoisme, la 

violència, l’hedonisme individualista, que obstaculitzen 

l’arribada d’un món veritablement humà segons el projecte 

de Déu. Joan Baptista crida el poble a obrir camins per 

trobar-se amb Jesús que ve a anunciar i a instaurar aquest 

projecte de Déu. 
 

. . . a la IMMACULADA CONCEPCIÓ  
I dimarts, la protagonista serà Maria en la seva 

Immaculada Concepció, la Puríssima. Llegirem l´Evan-

geli de l´anunciació de l´àngel Gabriel a Maria (Lc 1:26-38), 

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. La festa 

d’avui ens convida a acollir el missatge que també avui ens 

diu a cada u: “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és 

amb tu”, encara que aquestes paraules ens sorprenguin i 

ens torbin. Ens convida a creure que som plens de l’amor de 

Déu. I ens convida a respondre-hi  com Maria: “Soc l’esclava 

del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules” 

Acomplim l’esperit de l’Evangeli sent servidors. 
 

Ensems, se’ns encoratja a viure amb fidelitat a Déu i a obrir-

nos, amb sol·licitud i generositat, als seus plans d’amor, Ell 

que ens crida, com diu la carta de Sant Pau  als efesis, a ser 

sants: “Déu ens elegí abans de crear el món, perquè fóssim 

sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a 

ser fills seus per Jesucrist” (Ef 1,3-6) 
 

Maria, una noia del poble de Natzaret, promesa amb Josep,  

és com la figura i la representació de la humanitat  que 

s’obre a aquest designi amorós de Déu, i d’aquesta manera 

venç el poder i la força del mal. Esdevé del tot santa i mare 

de Jesús i, amb ell, mare de tots els cristians.  
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Parròquia de Palafrugell 

Dilluns, 13 de desembre, a 

les 12 del migdia, MISSA en 

honor de Santa Llúcia als 

paratges de davant l’ermita, 

si el temps ho permet, amb 

la Coral Associació de la 

Gent gran d’Olot, i cants dels 

Goigs pel Cor Parroquial de 

Santa Pau. L’ermita restarà 

oberta tot el dia. Bona festa! 
 

Diumenge, 19 de desembre, 
a les 12 del migdia MISSA 

als paratges de davant 

l’ermita, si el temps ho 

permet, amb acompanya-

ment del Grup de carame-

lles de Sant Miquel de 

Campmajor. Al final canta-

da dels Goigs a càrrec del 

Cor parroquial de Santa 

Pau. Abans i al final de la 

missa, cantada de nadales. 

 

 

➢ SANTA LLÚCIA DE TRENTERES (SANTA PAU) 

➢ LLAVORS D’ADVENT PER CAMINAR JUNTS  
1. La "llavor" del rigor i arribar al fons de les 

coses. Ni quedar-nos en la superficialitat, ni  

buscar la immediatesa gratificadora... 

2. La "llavor" del gust per fer-se preguntes. De 

no lliscar per la vida arrossegats per les 

circumstàncies (el ritme de vida actual invita a 

"lliscar" per la vida). 

3. La llavor del compromís social. "Ser" do 

pels altres... “Ser” per compartir. Aquesta és la 

clau de la felicitat..., aquest es el missatge de  

les Benaurances. 

4. La "llavor" de la fidelitat a les opcions pre-

ses, als compromisos contrets. Aquesta llavor 

germina i fruita en vida relacional fraternal. 

5. La "llavor" d'una mirada positiva i esperan-

cada. d'ajudar a construir i no destruir. Aques-

ta llavor, al germinar, eliminarà  moltes críti-

ques corrosives i abonarà l‘escolta i el diàleg. 

6. La "llavor" d'estimar i valorar el que tenim. 

Tant a nivell material com espiritual. Estimar 

el nostre entorn, la nostra església,... 

7. La "llavor” de sentir-nos estimats. Estimats 

pels altres i per Déu. Aquesta llavor, al 

germinar, dona un sentit transcendent al 

concepte "estimar", un sentit que omple i 

dona sentit a la vida. 

 

➢ HAN MORT I HEM PREGAT PER 
  Josep Sadurní Planella, als 69 anys. A.C.S. 

   Àlex Mangas Gonzàlez, als 66 anys. A.C.S. 

Anita Cabrisas Gironès, als 92 anys. A.C.S. 

Mª Teresa Danés Clavaguera, als 59 anys. A.C.S. 

Antonio Montoya Molinero, als 82 anys. A.C.S. 

Josep Mª Compte Puigdemont, als 85 anys. A.C.S. 

José Lucena López, als 88 anys. A.C.S. 

Rosa Bataller Camps, als 91 anys. A.C.S. 

                                      Doneu-los, Senyor el repòs etern ! 

 

➢ 2ª setmana: 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 

 


