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ADVENT: 

VETLLAR, ESTAR A PUNT,  
CONVERTIR-SE, APLANAR  EL CAMÍ AL SENYOR 

 

Avui comencem un nou any litúrgic. Tothom sap que una cosa és el 

calendari civil i una altra cosa el calendari de l’Església. Per l’Església, 
doncs, avui, diumenge, dia 28 de novembre,  comença un nou any. Al 

llarg d’aquest any anirem contemplant, a través de la lectura o 

escolta de la Paraula de Déu, tot el que Déu, des de la creació del 

món i al llarg de la història, ha fet a favor de la humanitat, a favor 

nostre. Ho recordarem i ho celebrarem en els actes litúrgics que 
anirem fent durant l’any. El nou any litúrgic l’encetem amb el temps 

d’Advent i el clourem el dia 26 de novembre del 2011.  

 

Anomenem temps d’Advent a les quatre setmanes abans de Nadal. 
Advent significa “vinguda”. Durant l’Advent esperem la vinguda de 

Jesús, el Messies, el Salvador del món. Esperem Jesús i ens preparem 

espiritualment per a rebre’l el dia de Nadal i, també, és clar, tots els 

dies de l’any, durant tota la nostra vida.  
 

En les lectures dels dos primers diumenges d’Advent se’ns anuncien 

les actituds principals que hauríem de tenir durant tot l’Advent: 

“Vetllar”, “Estar a punt”, “Convertir-se”, “Obrir una ruta al Senyor, 
aplanar-li el camí”. I com a model de referència per aprendre a viure 

d’acord amb aquestes actituds se’ns proposa de fixar-nos, sobretot,  

en la Verge Maria i en Joan Baptista.   

 

“Vetllar” vol dir posar-se a l’escolta de la Paraula de Déu, obrir el 
cor a aquesta paraula, contemplar-la i acollir-la, per tal que il·lumini 

tot el nostre ésser i el nostre fer. Vetllar és viure amb esperança, 

mirar més enllà del que veuen els nostres ulls de la cara. Vetllar és 

creure que aquesta paraula salva, acceptar aquesta paraula com a 
norma de conducta, deixar-se modelar per aquesta paraula.  

 

 “Estar a punt” és una invitació urgent a desfer-nos dels entrebancs 

que ens distreuen  i posar-nos al servei de Déu i del nostre proïsme. 
“Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí”, és un mandat 

també urgent, i avui més que en altres èpoques recents, a ser 

testimonis de la bondat de Déu; a contribuir, amb el nostre exemple, 

a acostar les persones a Déu; a donar una resposta generosa a les 

persones que passen necessitat material o que estan mancats 
d’afecte, de comprensió, suport.   

 



 

“Convertir-se” és abandonar tot el que ens aparta de Déu i orientar 

la nostra vida cap a Ell. Abandonar el pecat i encetar una nova vida, 

la vida de batejats. “De seguida que vaig creure que hi havia un Déu, 
vaig comprendre que no podia fer altra cosa que viure úniquement 

per a ell”, explica Carles de Foucauld (1858-1916), un exemple de 

“convertit”, de persona que vivia lluny de la fe  cristiana i que, un bon 

dia, gira el seu cor i la seva vida cap a Déu per sempre més.    
 

Comencem, doncs, aquest nou any litúrgic emmirallant-nos en 

l’exemple de la Verge Maria, de Joan Baptista i de tants altres sants 

que al llarg de la història han sabut  preparar la vinguda de Jesús, el 
Salvador del món, li han aplanat el camí, vivint intensament en 

actitud de pregària, de disponibilitat sol·lícita, de conversió contínua a 

Déu. 

 
          El mossèn  

 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 2: en acció de gràcies a Sant Antoni M. 

Claret; dissabte dia 2: per Andreu Pagespetit, difunt; diumenge, dia 5: per la 
feligresia de Viladrau.   
 
INFORMACIONS 
 
DEFUNCIÓ: El proppassat dijous, dia 18 de desembre, va morir, a la residència de 
Taradell, en Manuel Castiñeira i Taboada, de noranta-tres anys d’edat. Dissabte 
passat, dia 20 de novembre, es va fer el ritus de les exèquies a l’església 
parroquial. Reposi en pau.  
 
REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Dissabte passat, a la tarda, 
vam fer reunió del Consell Pastoral Parroquial. Els acords principals van ser: 1) 
Tirar endavant el projecte de muntar, en el baptisteri de l’església, unes vitrines on 
hi siguin exposats permanentment i amb seguretat els objectes litúrgics més 

valuosos de la parròquia. Aquestes vitrines donaran encara més relleu al baptisteri. 
2) Activitats per a l’Advent: Fer un full de cants; posar, al capdavall de l’església, 
una panera en la qual tothom hi podrà dipositar, de forma anònima, una pregària 
escrita que després llegirem en la pregària dels fidels; fer la corona d’Advent a 
l’església; posar, en la primera pàgina del Full parroquial, una pregària  i unes 
preguntes; celebració del sagrament de la Penitència el dimecres, dia 22 de 
desembre, a les 8 del vespre; decorar l’església amb algunes frases relacionades 
amb l’Advent, ho farà la mainada de catequesi.      
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: El diumenge, dia 12 de desembre, 
tercer diumenge d’Advent, començarem les trobades de formació cristiana per a 
adults. Ens reunirem a la rectoria, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí. Ho farem cada 
segon diumenge de mes. Tothom hi  és convidat. La trobada consistirà en  llegir les 
tres lectures del diumenge, les situarem en el seu context i, entre tots, mirarem 

d’extreure’n el seu missatge principal i intentarem actualitzar-lo. Acabarem fent 
una breu pregària.   
 


