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PREGÀRIA EN TEMPS D’ADVENT (1)

Tots sabeu que el sant Pare  Benet XVI ha convocat l’ANY DE LA FE, que es va 
iniciar el proppassat dia 11 d’octubre i s’acabarà el 24 de novembre del 2013. 
Durant aquest any el Papa vol que els cristians aprofundim en el coneixent i la 
vivència de la nostra fe (que tinguem una adhesió més conscient i vigorosa a la 
fe, diu el Papa) i, alhora, siguem capaços de donar-ne testimoni (que tots els 
creients  aspirem a confessar la  fe en plenitud,  diu el  Papa). Durant,  doncs, 
aquest any cal  fer el possible per a revisar la qualitat de la nostra fe (la nostra 
adhesió personal, de cor, a Jesús i l’acceptació lliure a tota la veritat revelada 
per Déu)  i alhora preguntar-nos què fem, amb la paraula i amb l’exemple, per 
a transmetre-la, sobretot, a les noves generacions.

En aquest primer diumenge de desembre comencem l’Advent, un temps que el 
podem aprofitar per a cuidar més la nostra fe a través de la pregària individual 
i/o en família. Proposarem, per a cada diumenge d’Advent, fer una estona de 
pregària.  La  podem fer  al  menjador  de casa, posant  la  paraula  de Déu (la 
Bíblia) sobre la taula i una flor o una planta  al costat de la Paraula de Déu i, si 
tenim un ciri o un llantó petit, també, podem encendre’l i posar-lo al costat de 
la  Paraula  de  Déu.  Això,  que  no  és  indispensable  de  fer-ho,  pot  ajudar  a 
concentrar-nos. Podem començar fent el senyal de la creu. Després, llegir el 
text que proposem i que farà referència sempre a l’evangelització. A partir del 
text  posarem una o dues preguntes  que poden ser  objecte de diàleg  o de 
reflexió personal.  Després,  resarem el “Crec en un Déu”, en la seva forma 
curta. I, finalment, acabarem la pregària amb un cant d’Advent: “Per Jesús ens 
ve la vida: exultem, germans! O bé “De vós naixerà, oh Maria, el Fill etern de 
Déu”. I si no podem cantar res, resarem un parenostre i una avemaria. 

Vet ací, doncs, la pregària d’aquest primer diumenge d’Advent: 

- En el nom, del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.  

- Un text per a llegir, per a reflexionar  i per a parlar-ne: 

Una nova evangelització 

“Conduir els homes i les dones del nostre temps cap a Jesús, a l’encontre amb 
ell,  és  una  urgència  que  apareix  a  totes  les  regions,  tant  les  d’antiga 
evangelització com les de recent. A tot arreu se sent la necessitat de revifar una 
fe que corre el risc d’apagar-se en contextos culturals que obstaculitzen el seu 
arrelament personal, la seva presència social, la claredat dels seus continguts i 
els  seus  fruits  coherents.  No es  tracta  de  començar-ho tot  novament,  sinó 



―amb  l’ànim  apostòlic  de  Pau,  el  qual  afirma:  «Ai  de  mi  si  no  anunciés 
l’evangeli!»  (1Co  9,16)―  d’inserir-se  en  el  llarg  camí  de  proclamació  de 
l’evangeli  que,  des  dels  primers  segles  de l’era  cristiana fins  al  present,  ha 
recorregut la història i ha edificat  comunitats de creients arreu de la terra. Per 
petites o grans que siguin,  aquestes comunitats  són el  fruit  de l’entrega de 
tants missioners i de no pocs màrtirs, de generacions de testimonis de Jesús, 
dels quals guardem una memòria agraïda”. (Del “Missatge al Poble de Déu”,  
XIII Assemblea general Ordinària del Sínode de Bisbe, 26-10-2012) 

-  Per què us sembla que és urgent de conduir els homes i dones del nostre 
temps cap a Jesús?
 
-  Coneixem prou la nostra fe? Com ho fem per a transmetre-la? 

- Rés del “Crec en un Déu”. 

- Cant  (o rés del Parenostre i de l’Avemaria). 

 El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  dissabte dia, 1 de desembre: per Mn. Pere Puigbò, 
difunt; diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau; dijous, dia 6: pels difunts de la 
parròquia. 

INFORMACIONS

LLIBRET  DE  PREGÀRIES  BÀSIQUES  DEL  CRISTIÀ  I  FÓRMULES  DE  LA 
DOCTRINA CATÒLICA: el bisbat de Vic, amb motiu de l’Any de la Fe (11 d’octubre 
del 2012 al 24 de novembre del 2013) ha editat un llibret de 26 pàgines amb el títol 
que acabem d’escriure. Pot ser interessant de tenir-lo o de regalar-lo a algú. El preu és 
mòdic: 0,50 cèntims. 

MISSES DEL DIJOUS, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE VINENTS 
(6, 7, 8, 9 de desembre)

DIJOUS, DIA 6: A les 19,35, missa (no de precepte). 

DIVENDRES, dia 7:  A les 19,30, missa anticipada de la Solemnitat de la 
Concepció Immaculada de Santa Maria Verge. 

DISSABTE,  dia  8:   A les  12,30,  missa de la  Solemnitat  de la Concepció 
Immaculada de Santa Maria Verge. 

A les 19,30: Missa dominical anticipada del II diumenge d’Advent. 

DIUMENGE, dia 9: A les 12,30,  missa dominical del II diumenge d’Advent.




