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PREGÀRIA D’ADVENT 

(5 minuts de pregària en família) 
 

Senyor, en aquest tercer diumenge d’Advent 
volem escoltar amb atenció el missatge 

que ens feu arribar per boca del profeta Isaïes 
i a través de l’exemple de vida de Joan Baptista. 

 
Augmenteu la nostra fe per creure, com Isaïes, 

que el naixement de Jesús, el Messies, 
transforma el món: 

“els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs...” 
 

Doneu-nos el coratge de Joan Baptista 
per aplanar el camí del nostre cor 

per tal que pugueu entrar-hi i fer-hi  estada. 
 

Feu, Senyor, que creguem fermament 
que un món millor és possible 

si tots plegats ens esforcem a portar-hi la vostra presència 
i a plantar-hi la llavor de l’evangeli. 

 
Ompliu  de bondat i d’esperança el  nostre cor, 

Mostreu-nos els vostres camins, 
enfortiu-nos per ser els vostres testimonis, 

acompanyeu els nostres passos. 
 

Senyor, mentre aquests dies ens preparem 
per a recordar i celebrar que Vós us heu fet com un de nosaltres 

feu que sentim l’alegria d’esperar-vos 
purifiqueu el nostre cor per a acollir-vos, 

ajudeu-nos a acceptar el  compromís 
de fer néixer en la nostra vida i en la vida dels altres 

tot allò que és de Vós 
i que us és plaent. 

 
Senyor, veniu a salvar-nos. Amén. 



 
Fem-nos aquestes preguntes: 
- Què faig per a millorar l’ambient en el qual visc habitualment? 
- Sé reconèixer i dono gràcies per tot allò de bo que hi ha en el món? 
- Sóc una persona que sap transmetre esperança a dins la família, o en el 
meu tracte amb altres persones? 

El mossèn  
___________________________________________________________ 
 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 16: per Mn. Ramon Homs, 

difunt; Dissabte,  dia 18: per Jordi Blancafort, difunt;   

 
INFORMACIONS 

 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Avui comencem aquesta 
experiència de formació i veurem si la podem mantenir durant tot el curs. 

Ens reunirem cada segon diumenge de mes, a la rectoria, de 2/4 d’11 del 

matí a 2/4 de 12. La trobada és oberta a tothom.  L’esquema de la trobada 

és simple: llegir les tres lectures de la missa del diumenge; explicar 
breument el seu context (època en què van ser escrites; amb quins altres 

textos de la Bíblia es podrien relacionar, etc.); què ens diuen aquestes 

lectures que ens pugui servir per a viure la fe cristiana, avui. Breu pregària 
final.  

 

LLUM DEL MÓN: És el títol d’un llibre molt i molt recomanable. És una 
entrevista que el periodista Peter Seewald va fer al papa Benet XVI a l’estiu 

a Castelgandolfo, durant una hora cada dia, de dilluns a dissabte. El papa 

respon a tota mena de preguntes d’actualitat i ho fa amb una gran lucidesa, 

valentia i claredat.    
 

ORDENACIÓ DE TRES DIAQUES: Diumenge passat, a la catedral de Vic, 

el senyor Bisbe va ordenar tres diaques: dos de casats, que en diem 
“diaques permanents”, és a dir, que no accediran al presbiterat; i un “diaca 

transitori”, és a dir, que és previst que d’ací un temps pugui ser ordenat 

prevere. Els dos diaques permanents són Mn. Joan Tió, de Folgueroles,  i 
Mn.  Julià Franch, de Manresa, i el diaca transitori és Mn. Florenci Gras, de 

Callús.  “Els diaques -diu el Concili Vaticà II- serveixen el Poble de Déu en el 

ministeri de la litúrgia, de la paraula i de la caritat. Pertoca al diaca 

d’administrar solemnement el baptisme, de conservar i distribuir 
l’Eucaristia, d’assistir i beneir els matrimonis en nom de l’Església, de portar 

el Viàtic als moribunds, de llegir la Sagrada Escriptura als fidels, d’instruir i 

exhortar el poble, de presidir el culte i l’oració dels fidels, d’administrar els 
sagramentals, de presidir el ritu dels funerals i de la sepultura”. Sant 

Policarp feia aquesta recomanació als diaques: “Que siguin misericordiosos, 

diligents i es comportin conforme a la veritat del Senyor, que es va fer 

servidor de tots”.    
 

 



 

 


