
Avui comencem un nou any litúrgic. I ho fem amb un nou cicle de lectures bíbliques. Llegirem  l’Evangeli de 

Sant Lluc.  Advent vol dir venir, vinguda. Per això el temps d’Advent està relacionat amb una vinguda: la de 

Jesús. L’Església ens proposa un temps de preparació (quatre diumenges) abans de la celebració de Nadal. 

Quatre setmanes d’Advent que ens conviden  a canviar la manera de fer, a aturar-nos per mirar per on cami-

nem i reconduir tot allò  que ens distancia de Jesús. L’Advent és una invitació a refer el camí, a retornar als 

camins de Déu. És un toc d’atenció que ens recorda que el Senyor ve. 

La mateixa experiència de cada dia ens ho diu: topem amb dificultats i problemes que ens inquieten. Ens 

trobem amb moments que no veiem com ens en podrem sortir. La malaltia, la pròpia o la d’algun familiar,  

la feina que no acaba de rutllar, les relacions que són difícils  i no pas ben reeixides. Tos això ens pesa i sem-

bla que no tingui sortida. Les lectures de la missa d’avui ens conviden a revisar com va la nostra vida en el 

camp de l’esperança. Quan tot trontolla, fins els estels, l’Evangeli ens ha dit: “alceu el cap ben alt perquè molt 

aviat sereu alliberats”. Si escoltem i fem cas a aquestes paraules  hem de seguir confiant en el Senyor.  Jesús 

mai ens decep, sempre ens acompanya. Ell no es traurà les dificultats, però sempre ens acompanyarà, ens  

donarà força per afrontar-les i a mantenir-nos drets, com ens ha dit l’Evangeli. 

Les lectures d’avui ens conviden a ser persones d’esperança i a no defallir mai. Déu no es desentén dels nos-

tres problemes com no es va desentendre dels problemes polítics i socials del temps de David, anunciant el 

naixement d’un plançó bo que tot ho renovaria. En els moments on tot sembla impossible, Déu ens parla 

d’esperança. L’Advent és una invitació a superar les nostres desesperances i neguits. Déu continua recordant

-nos que pot obrir un pas on humanament parlant no hi ha camí. Déu pot fer sorgir vida nova i noves possi-

bilitats on nosaltres sols veiem foscor i negra nit.  

L’Advent ens convida  a refer la nostra relació amb Déu i amb les persones que ens envolten. És un bon mo-

ment per fer realitat el que ens deia Sant Pau a la segona lectura: “Que el Senyor ens faci créixer vins a vessar 

l’amor que us teniu els uns als altres i a tothom”. I també ens demana que avancem en la pràctica del bé.  

Que Jesús ens augmenti la capacitat d’estimar sempre, a tothom, i sense esperar res a canvi, tal com Ell va 

fer. 

Avui, primer diumenges d’Advent, reactivem la nostra confiança en Déu, refermem la nostra esperança en 

què, malgrat les dificultats, Déu mai ens abandona. I que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor que ens 

tenim els uns als altres i a tothom, com ens ha dit avui Sant Pau.   
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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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Dilluns 7 t. Josep Coll Estany  7,30 v Tots els difunts;  

Dimarts 7,30 v Pepita Castany i família;  Hna. Concepción Martínez;  7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Intenció Particular  7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v En Acció de gràcies als Sagrats Cors 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v Difunts Ribas 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Lluís Anglada; Famílies Massó—Lluís i Llinàs—Bosch  7 t. 
Enriqueta Batchellí  Monell; 

Família Costabella Casadevall  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Frances Bustins Roura (Aniv.);  

Jordi Gifra Turró (Aniv.) 

11 m. Comunitat Parroquial  
12 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Xicu i Neus Bustins; 
Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 29 de novembre al 5 de desembre  de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Maria Nierga José,  de 81 anys 
Salvador Albertí Comamala, de 81 anys 
 

EL LLEÓ, EL MOSQUIT I L’ARANYA 

No hi ha enemic petit ni insolència sense càstig: Va ser en va 
que el lleó intentés defensar-se; el mosquit sempre li guanyava 
la partida per la seva rapidesa de reflexos i velocitat; queia en 
picat una vegada i una altra sobre l'enorme cos del lleó, l'orgu-
llós rei de la selva, que va acabar inflat pel verí de centenars de 
picadures. 
Sense forces ja i malparat es va deixar caure acceptant la seva 
derrota. L'havia guanyat, derrotat un insecte insignificant! El 
mosquit, orgullós de la seva victòria i fent cabrioles a l'aire, es 
va allunyar amb la panxa plena de sucosa sang reial sense 
adonar-se de la tela d'aranya en què es va enredar per no estar 
atent al vol. 
El presumptuós mosquit va acabar engreixant l'aranya. 
Què poc dura l'orgull! Així que millor no presumir de les co-
ses i dels nostres valors, que a tot hi ha qui guanya!  


