
Avui comencem un nou  any litúrgic, un nou cicle de celebracions que fem els cristians al llarg de l’any, 

entorn de la persona de Jesús.  Aquest any en les misses del diumenge anirem llegint fragments de l’E-

vangeli de Sant Mateu. El nou any el comencem amb el temps d’Advent: quatre diumenges que ens pre-

paren per Nadal. L’Advent, a més de ser un temps d’espera,  hauria de ser un temps de reflexió profunda 

que ens porti a veure més clar el sentit que hem de donar a la nostra vida. La paraula de Déu que anirem 

llegint durant aquest temps d’Advent ens pot ajudar a descobrir en la nostra vida aquells punts dèbils 

per on pot entrar el lladre, fent servir la imatge de l’Evangeli, a robar-me les meves ganes de seguir a Je-

sús. 

Advent és temps d’esperança. Però què esperem? La primera lectura que hem escoltat del profeta Isaï-

es, ens proposa esperar la utopia de la pau. Isaïes constata que al seu entorn l’ambició, l’odi, la venjança i 

la violència generen conflictes inacabables. (Llavors i avui continua passant el mateix). Continuant amb 

Isaïes, tots els pobles estan cansats de guerres  i baralles. Això els fa decidir a marxar cap a Jerusalem 

buscant, en el Déu d’Israel, un Déu fort que solucioni els conflictes i instauri la pau. Un Déu que faci pos-

sible “que les espases es  converteixin en relles i les llances en falç”.  Hauríem de deixar que Déu actués en 

la nostra vida i que fos Ell qui ens canviés el cor i les actituds. 

Com hem d’esperar?  L’Evangeli, amb aquest llenguatge apocalíptic que  vagades fa servir, ens dona 

unes pistes,  dues actituds de cara a l’espera. “El fill de l’home vindrà d’una manera imprevista”, no en sa-

bem ni el dia ni l’hora. I per això el segon consell: heu d’estar atents i vigilants. Es caldrà lucidesa per ac-

ceptar el moment present: ni podem passar el temps mirant i enyorant el passat, ni  dient que no hi ha 

res a fer. Lucidesa i també esperança: Déu parla, Déu ve a la nostra vida. Reconeguem-lo, acollim-lo i 

deixem que Ell actuï en la nostra vida. Com hem d’esperar?. Sant Pau a la segona lectura ens ha dit: “Que 

el vostre vestit sigui Jesucrist”. En cal disfressar-nos de Jesús, fer les coses com Ell les faria o les feia. Jesús 

és el nostre model a seguir i a imitar.  

Que aquesta Eucaristia ens ajudi a aconseguir la lucidesa i la serenor que necessitem, per tal que 

aquest Advent sigui un temps de reflexió profunda per veure més clar el sentit de la nostra pròpia vida, 

de tot el que fem i volem ser. 

DIUMENGE 1 D’ADVENT “C”  27 de novembre 2022 



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/) 
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En les misses del 28 de novembre al 4 de desembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Difunts Ribas 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Pepita Castany i difunts de la seva família 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30  v Difunts Ribas 7 t. Ànimes 

Divendres  7,30  v Difunts Ribas 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Família Massó Lluís; Família Llinàs Bosch  7 t. 
Miquel Martos Lendines;  

Família Costabella Casadevall; 
Enriqueta Batxellí Monell 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;   Jordi Gifra Turró (Aniv.) 

11 m. Comunitat Parroquial  12 
Acció de gràcies; Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 
Xicu Bustins; Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas;  

Valeria González; Susana Solís Morán; Francisco Ribas 

8 v. Comunitat Parroquial  

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria Mercedes Ferrero Callejo, de 105 anys 
Maria Frigola Carles, de 81 anys 
Maria Masmitjà Ros, de 86 anys 
Esperança Suñé Guinó, de 88 anys 

Dimarts: a les 8 del vespre, a Santa Maria, trobada 

amb els catequistes per reflexionar sobre l’Evangeli 

del diumenge següent. 

LA MUNTANYA DEL SENYOR 
Imagina’t que estàs escalant la muntanya del Senyor. En començar, el camí 

és ample amb bonics arbres i flors al llarg del camí. Omples els teus pul-

mons amb l'aire fresc i net. A mesura que avança, notes que el camí es torna 

estret i costerut. Sembla que hi ha més pedres que sobresurten del terra. 

Notes que comença a faltar alè perquè l'aire es torna més fi a mesura que 

puges. Decideixes descansar sobre una gran roca per a recuperar l'alè. Mi-

res el camí cap amunt per a veure el que et falta. Veus a algú allà a la llu-

nyania. Ell t'està mirant. Sembla que la seva mà t'està fent senyals perquè 

t'acostis. Encara que estiguis sol, no tens por. De fet, sents una força que 

t’empeny,  un desig d'anar cap aquesta persona. 

Estàs dret enfront d'ell. Està vestit amb túniques llargues que es mouen su-

aument per l'aire de la muntanya. Ell et somriu i et pregunta: “Què hi cer-

ques en aquest camí?”. Què li respons? Què estàs buscant? “Jo soc el profeta 

Isaïes. Aquesta és la muntanya del Senyor. És rica en vida i en somnis. Quins somnis portes a aquest lloc? Quins són 

els somnis que portes a aquesta muntanya? Quins són els teus somnis que vols compartir amb el Senyor?” 

Isaïes et mira amb ulls capaços de somiar. “Els meus somnis van convertir espases en relles d'arada. Són somnis 

de pau, de vida, d'esperança”. Quines són les espases en el teu cor que necessiten ser canviades? Quines són 

les espases que us fereixen i us impedeixen somiar i pujar a la muntanya del Senyor? Dona-li aquestes es-

pases a Isaïes, el profeta, el somiador. Demana-li que t'ajudi a convertir-les en alguna cosa que doni vida. 

“Canviaré les vostres espases en relles  perquè llaureu la terra de la vostra ànima i sapigueu que Déu està amb vosal-

tres. Estàs a punt perquè aquest somni sigui real?” Mires als ulls d'aquest somiador, Isaïes, i dius: Sí. Sí que 

estic llest. Isaïes et somriu i estreny la teva mà entre les seves. Ell et mira amb ulls profundament plens 

d'esperança i vida. Ell t'entén. “Vine”, diu, “caminarem a la llum del Senyor!”. 


