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PREGÀRIA D’ADVENT 

(5 minuts de pregària en família) 
 
Aquesta pregària que proposem la podríem resar junts, a casa. A sobre la taula del 
menjador hi podríem posar una creu, una  Bíblia o el Nou Testament i un ciri encès 
o una flor (o fer la corona d’Advent i encendre els dos primers ciris, corresponents a 

les dues primeres setmanes d’Advent). Tots reunits entorn de la taula, drets o 
asseguts, podem dir primer aquesta pregària. Després, pensar una estoneta les 
preguntes que hi ha al final i acabar resant el Parenostre. 
 

  

    “Convertiu-vos!” 

 “Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí” 

“Demostreu amb fets que us voleu convertir”. 
Senyor, en aquest segon diumenge d’Advent, ens crideu, 

 a través de la paraula profètica de Joan Baptista,  

a una renovació total de la nostra vida,  
ens apresseu a posar-nos al vostre servei  

i ens demaneu de viure amb més coherència la nostra fe. 

 
Moveu el nostre cor a acollir la crida a la conversió,  

feu-nos capaços d’abandonar tot allò que ens aparta de Vós 

i feu-nos estimar tot allò que és de Vós i que us és plaent. 

 
Senyor, doneu-nos  fortalesa 

per obrir-vos una ruta en el nostre cor, 

per aplanar el camí de la nostra vida 
per tal que  pugueu entrar-hi i fer-hi estada,   

inspirar els nostres actes   

i ser molt present en tot el que fem. 
 

Refermeu la nostra fe  

i que els nostres fets acompanyin les nostres paraules. 

Assistiu-nos per a donar un testimoni clar i transparent 
que som de Vós, i que volem viure fent la vostra voluntat, 

i així contribuir a fer que cada dia hi hagi més persones 

que creguin en Vós i us glorifiquin. 
 

En aquests dies d’Advent, 

que esperem la vinguda  del vostre Fill Jesús, 
féu, Senyor,  que ens emmirallem en  Isaïes 

que va esperar ardentment i confiadament la vinguda del Messies, 

en la Verge Maria que  acceptà  sense condicions 

ser Mare del Salvador 
en Joan Baptista que en fou missatger humil, exemplar. 

 

 



                                           

Senyor, us esperem. 

Feu que l’esperança segura de trobar-nos un dia amb vós, 
ens ajudi a superar les dificultats, 

ompli el nostre cor d’alegria 

i doni sentit a la nostra vida. Amén. 
 

 
I, ara, pregumtem-nos durant uns moments:  

 - Què convé que canviï en la meva vida, per a ser més amic de Déu? 

 -  Déu troba el camí aplanat per entrar en el meu cor? 

 -  M’esforço a viure com  a  batejat, com a fill estimat de Déu? 

 
El mossèn 

____________________________________________________________ 

 
AGENDA  

 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 9 de desembre: per una feligresa;  
dissabte, dia 11 de desembre:  per Pere Blancafort, difunt; diumenge, dia 12 de 
desembre: per Ferran Tolosa i Rosa Peipoch, difunts.  
 
INFORMACIONS  
 

FULL PARROQUIAL: Durant l’Advent, a la primera pàgina del Full parroquial 
trobareu una pregària que es pot resar individualment o, millor, a casa, en família. 
Procurarem que la pregària no sigui massa llarga i giri entorn de l’evangeli del 
diumenge corresponent. També hi afegirem dues o tres preguntes que ens ajudin a 
reflexionar i a examinar la nostra vida cristiana. Tot sigui per a preparar-nos millor 
espiritualment per a la celebració de Nadal, del naixement del Salvador del món.   
 

SOLEMNITAT DE LA CONCEPCIÓ IMMACULADA: dimecres, dia 8 de desembre, 
és la  solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria, Verge.  A les 12 del 
migdia hi haurà missa. I, a la vigília, això és, el dimarts dia 7, hi haurà missa 
anticipada d’aquesta solemnitat a 2/4 de 8 del vespre.  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Recordem que cada segon diumenge 
de mes hi haurà una trobada de formació cristiana per a adults. Tal com vam 

explicar en el Full parroquial de diumenge passat, la trobada es farà a la rectoria, el 
diumenge al matí, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12. Tothom hi és convocat.  Per tant, ens 
trobarem per primera vegada, diumenge, dia 12 de desembre.    
 
VITRINES PER A EXPOSAR ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA DE LA 
PARRÒQUIA:  D’aquí  a pocs dies, és previst de començar les obres de construcció 
d’unes vitrines, en el baptisteri de l’església, per tal d’exposar-hi, de manera 

permanent i amb la màxima seguretat possible, els objectes litúrgics d’orfebreria 
que té la nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau.  Mirarem d’explicar, de mica 
en mica i el millor possible, com seran aquestes vitrines que, un cop acabades, 
milloraran el baptisteri i el conjunt de l’església. L’obra té un pressupost d’una mica 
més de 21.000,00 euros. L’Ajuntament de Viladrau ha aconseguit una subvenció de 
10.000,00 euros, ja que aquesta obra també representarà un atractiu més per a la 
gent que visista Viladrau. El mateix Ajuntament també farà una aportació 
econòmica. Convé, però, que nosaltres, els feligresos, també ens hi fem i, entre 
tots, col·laborem amb donatius per a dur a bon port aquesta obra. No es tracta 
d’una obra de lluïment sinó una obra que, ara com ara, es veu necessària.  


