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Avui comencem un nou any litúrgic amb el temps d’AD-
VENT: quatre diumenges que ens preparen pel Nadal. 
En la vida de cada dia, tenim el perill de caure en la monoto-
nia de l’anar fent o en la rutina: sempre el mateix, a la feina, a 
casa, amb els problemes de costum. I de tant en tant ens con-
vé aturar-nos,  asseure’ns i agafar forces per reprendre el ca-
mí. Això és l’Advent: una aturada tècnica per veure cap on 
anem. Per això ens cal estar desperts, atents, vigilants.  
La vida és prou dura com perquè ens sentim cansats i afeixu-
gats per totes les situacions que ens toca viure: malalties, in-
comprensions, tensions, soledat, divisions, mals entesos.... 
Fins que arriba a passar-nos pel cap pensaments com: no hi 
ha res a fer, no hi ha solució possible, tot és un desastre.  És 
llavors que ens cal recordar un dels missatges d’ADVENT: 
No tot està perdut, sempre hi ha esperança! Déu continua al 
nostre costat. Déu obre camins per on sembla impossible de 
passar. El desert pot esdevenir un jardí florit. 

L’ADVENT i EL NOU “ENTRENADOR” 

Tothom ha aplaudit les paraules de presentació d'en XAVI com 
a nou entrenador del Barça: NORMES, DISCIPLINA, OR-
DRE, EXIGÈNCIA, ESFORÇ, REGLES, LÍMITS... 
Em pregunto: aquests conceptes només els aplaudim quan s'a-
pliquen als jugadors d'elit? 
No farien falta també en altres àmbits educatius i socials?  
Per què ens costa tant dir aquestes paraules en la societat d'a-
vui? 
Potser ens fa por que vagin contra la mítica i tòpica "llibertat"? 
Per què tant les dretes com les esquerres a la política es volen 
apropiar del concepte de "llibertat"? I què és la llibertat per 
ells?  
Si s'apliquessin els conceptes d'en Xavi, hi hauria el desgavell 
social que hi ha? 
Una cosa és la dictadura i una altra molt diferent la responsabi-
litat i la maduresa, i això no s'aconsegueix sense un clima d'exi-
gència i creixement.  

(Mn Miquel Àngel Ferrés Fluvià) 

 
 

 
 

Senyor, gràcies  
per haver vingut a la meva vida.  
Gràcies per haver-te fet present  

a través de la creació, per parlar-nos  
per boca dels profetes,  

per encarnar-te i  
irrompre en la història,  

per visitar-nos en la vulnerabilitat  
per seguir actuant a través  

dels sagraments,  
per acompanyar-nos discretament. 

Volem estar atents, 
viure en actitud de pregària, 
per no deixar-nos perdre 
l'oportunitat de trobar-te 
en cada cruïlla de la vida. 
No volem estar distrets, 
ni deixar-nos enganyar  

per falses il·lusions. 
Volem obrir els ulls, 

aixecar la mirada, 
contemplar-te enmig nostre, 

perquè no vols ser un Déu llunyà 
sinó que vols estar al costat 

de qui et necessita. 
Gràcies per aquest nou temps d'Advent, 
perquè és un moment d'aprenentatge, 

que ens ajuda a saber esperar, 
a saber escoltar, 

a saber reconèixer. 
Gràcies perquè ets un Déu 

que compleix les seves promeses. 
(“La Missa de cada dia” Novembre 2021 
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