
PREGUEM AMB L’EVANGELI. 
Ens cal aprendre, Senyor, 
a viure aquest temps de silenci i espera. 

Aprendre a descobrir senzillament 

la teva presència amagada 
en les coses petites de cada dia 

que ens parlen de la teva voluntat 

d'acompanyar-nos sempre. 
Ens cal aprendre a vestir-nos la mirada 

de la teva llum que ens deixa reconèixer 

la teva petjada de bondat i bellesa 
en tota la humanitat i creació. 

Ens cal aprendre a fer camí cada dia 

amb la joia renovada i la confiança ferma 
que anem al teu encontre, 

perquè tu vens, Senyor, 

per a continuar sent Vida entre nosaltres. 

Ensenya'ns a escoltar-nos amb més respecte, 
que al fons de nosaltres, resta la teva Paraula, 

sempre sanadora i punyent. 

Ens cal aprendre, Senyor, 
a viure aquest temps de silenci i espera. 

(“La missa de cada dia” novembre 2022) 

DESPERTA’T 
Sant Pau, en la seva carta als cristians de Roma els diu: 

“Siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dor-

mir, ja és hora d'aixecar-nos. S’acaba la nit i el dia s’acosta”.  

D’aquí a pocs dies celebrarem  Nadal: la vinguda de 

Déu al món. I un esdeveniment d’aquesta mena no ens 

pot passar desapercebut. 

D'això es tracta l’Advent (aquestes quatre setmanes de 

preparació per Nadal): treure’ns la son de les orelles, 

desvetllar-nos, sortir de la rutina de cada dia. Ens cal 

restar atents i desperts, hem de ser conscients per viure 

el moment present, sense només enyorar el passat o 

somniant en els projectes de futur.  

Ens cal estar ben desperts en la nostra fe i en el nostre 

amor. Ens cal estar desperts per poder rebre la notícia 

de Jesús, que ve a nosaltres per Nadal. 

Pels cristians Nadal té un contingut que va molt més 

enllà que les llums, els àpats, els viatges i la gresca. Na-

dal és deixar que Jesús pugui entrar en la vida de ca-

dascun de nosaltres. Li deixarem espai? 

27 de novembre de 2022 

ETS LA MILLOR PERSONA  

QUE POTS SER? 
Hi ha instants que canvien el rumb de la 

nostra història, que ens fan veure el món 

d'una altra forma i que ens porten a esti-

mar la vida i a viure amb un altre estil. 

Abismes capaços d'imaginar-nos de dife-

rent manera i de treure el millor de nosal-

tres mateixos. 

Moltes vegades hi perdem el temps i el cap 

en problemes que no valen la pena, però 

també hi ha moments per a poder canviar, 

per a donar-nos una altra oportunitat. 

Sabent que no viuràs per sempre, ets la mi-

llor persona que pots ser?  
(https://pastoralsj.org/) 






