
ADVENT, TEMPS DE SEMBRAR 
L'Advent és el temps de l'espera. Això sí, no 
com qui espera assegut a que arribi alguna cosa. 
No com qui espera per si de cas ... Més aviat es 
tracta de l'espera ansiosa del qui desitja de debò 
que arribi l’anhelat. De l'espera inquieta de l'in-
fant curiós. De l'espera impacient de l'amant 
llunyà. 

Demanem a Déu en aquest temps d'Advent que 
ens ajudi a esperar com qui sembra; d’aquell que 
sap que avui ha de començar a desbrossar el 
terreny perquè algun dia el fruit sigui bo. Espe-
rem, desitgem, busquem ... 

29 de Novembre de 2020 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Pare, gràcies per acomplir les teves promeses  
anunciades a través dels profetes. 
Malgrat el nostre pecat, 
no ens has deixat a mercè dels nostres errors, 
com les fulles seques que se'n du el vent. 
Tot i el teu poder i reialesa, has obert el cel  
i t'has abaixat per rescatar els homes de la mort. 
Ets un Déu gelós del teu poble  
i no abandones la vinya que has plantat.  
Per això has enviat el Fill unigènit,  
el teu ungit sobre qui reposa la teva mà. 
Ell és la nostra salvació, l'esperança per redimir-nos del mal. 
No volem estar adormits quan vingui a visitar-nos. 
Si estem amatents, et veurem en la realitat que ens envolta: 
en els infants, els malalts, els desvalguts, els amics,  
els companys de feina, la família o la comunitat. 
Que el teu Esperit ens desvetlli  
per tal que et reconeguem quan vinguis a visitar-nos. 

(“La missa de cada dia” Novembre 2020) 

PRIMER DIUMENGE D’ADVENT:  

Estar atents, vigilar!!!!  
No s’hi val a badar!. Quan estem distrets, quan ens desconcen-

trem no som amos ni del que fem ni del que passa al nostre en-

torn. Moltes vegades si ensopeguem, ens devíem del camí, errem 

la maniobra o ens deixem robar, sol ser per les nostres distracci-

ons, perquè  badem enlloc d'estar a l’aguait del que fem o vivim.  

Un dels consells que sentim sovint, per evitar el contagi del virus, 

és que cal ventilar els espais on vivim. Cal fer que l’aire circuli i així 

s’eviten les atmosferes enrarides, irrespirables, contaminades.  

Doncs això hauríem de fer en el nostre cor i en el nostre esperit 

durant el temps d’Advent: deixar que hi circuli aire nou, aire fresc, 

que purifiqui, que desintoxiqui la nostra vida i la nostra manera 

de fer.  

El temps d’Advent és una invitació a deixar que l’aire de Jesús, 

l’aire de l'Evangeli, oxigeni el nostre cor i la nostra vida de fe. Per-

què l’aire hi circuli hem d’obrir la finestra del cor i de l’esperit. 

Aquest aire nou no només ens neteja i ens purifica sinó que tam-

bé ens dóna nova vida, nova saba, nova empenta.  
Camí de Núria a Coma de Vaca 




