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PREGÀRIA D’ADVENT  

(5 minuts de pregària en família) 

 

Verge Maria, plena de gràcia 

escollida per Déu 
per infantar l’Emmanuel, el Salvador del món. 

Ensenyeu-nos a ser fidels a la crida de Déu 

a creure en Ell incondicionalment, 

a fer la seva voluntat. 

 
Verge Maria, beneïda entre totes les dones,  

mostreu-nos Jesús el fruit de les vostres entranyes. 

Desvetlleu en nosaltres el desig d’acollir-lo, 

d’adorar-lo, i de posar-lo com a fonament de la nostra vida. 
 

Verge Maria, Mare de Déu, la més Santa de totes, Immaculada: 

Ajudeu-nos a fugir el mal i del pecat 

i a abraçar amb convicció una vida santa. 
 

Verge Maria, consoladora dels afligits, salut dels malalts, 

font d’esperança:  

Doneu-nos força interior  per a ser capaços de portar serenor  
i esperança allà on hi ha dolor i sofriment. 

 

Verge Maria, santuari de l’Esperit Sant, 

Mare del Crist i Mare de l’Església 

Feu que tots els batejats, 
fonamentats en el Crist 

siguem un sol cos i una sola ànima, 

la família de Déu a la terra. 

 
Verge Maria, nova Eva,  

Verge orant, verge obedient i fidel,  

feliç per haver cregut. 

Dirigiu el nostre cor  a escoltar la veu de Déu 
i a fer-la ressonar en la nostra vida. 

 

Verge Maria, Mare del Salvador, serventa fidel, 

Filla predilecta del Pare, 

benaurada per sempre, 
feu-nos servidors amatents de Déu i dels homes 

i acompanyeu-nos cap al goig de la vida eterna. Amén. 

 



 

Fem-nos aquestes preguntes:  

 

- Com ho faig per expressar la meva devoció, la meva pietat, 
envers la Mare de Déu? 

-  Sé algunes pregràries adreçades a la Mare de Déu? Les reso? 

- L’Església venera Maria com a Verge oient, Verge orant, Verge  

    Mare, Verge oferent. Sé el sentit d’aquestes virtuts de la Mare  
    de Déu? Procuro d’imitar-les?  

  

        El mossèn 

 

 

AGENDA  
 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA:  

Dimecres, dia 22 de desembre, a les 8 del vespre. Hi haurà diversos 

confessors. 
 

NADAL 2010, HORARI DE MISSES: 

Dimecres, dia 22 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre. 

Dijous, dia 23 de desembre: a 2/4 de 8 del vespre, com cada 
dijous de l’any.  

Divendres, dia 24 de desembre (nit de Nadal): a les 12 de la nit.   

Dissabte, dia 25 de desembre: Dia de Nadal, a les 12 del migdia.  

Diumenge, dia 26 de desembre: La Sagrada Família, a les 12 del 

migdia. 
 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 25: per Maria Blancafort, 

difunta; Diumenge, dia 26: Josep Lluís Rabat, difunt.  

 
INFORMACIONS 

 

VITRINES PER EXPOSAR ELS OBJECTES LITÚRGICS 

D’ORFEBRERIA DE LA PARRÒQUIA: Tal com ja s’ha anat 
anunciant, s’instal·laran unes vitrines en el baptisteri per exposar-hi 

de manera permanent i segura els objectes litúrgics d’orfebreria de la 

parròquia. L’obra a realitzar té un pressupost de 21.000,00 euros. 

L’Ajuntament de Viladrau ha aconseguit una subvenció de 10.000,00 

euros per a poder tirar endavant aquesta obra. Ara toca que els 
feligresos també ens hi fem aportant-hi els nostres donatius. És 

previst de començar les obres passat els reis. No és una obra de 

lluïment sinó una obra que permetrà mostrar a tothom els objectes 

litúrgics d’orfebreria que té la parròquia i tenir-los guardats amb 
molta més seguretat  i, alhora, suposarà millorar l’espai del  

baptisteri.     


