
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE II D’ADVENT -CICLE C-    - 9 de desembre del 2012- 

 
PREGÀRIA EN TEMPS D’ADVENT (2)  

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

 

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

L’encontre personal amb Jesucrist en l’Església 
 

Abans d’entrar en la qüestió sobre la forma que ha d’adoptar aquesta nova 
evangelització, sentim l’exigència de dir-vos, amb convicció profunda, que la fe 
es decideix, sobretot, en la relació que establim amb la persona de Jesús, que 

surt al nostre encontre. L’obra de la nova evangelització consisteix a proposar 
novament al cor i a la ment, no poques vegades distrets i confusos, dels homes 
i dones del nostre temps i, sobretot a nosaltres mateixos, la bellesa i la novetat 

perenne de l’encontre amb Crist. Us invitem a tots a contemplar el rostre del 
Senyor Jesucrist, a entrar en el misteri de la seva existència, entregada per 
nosaltres fins a la creu, ratificada com a do del Pare per la seva resurrecció 

d’entre els morts i comunicada a nosaltres mitjançant l’Esperit. En la persona de 
Jesús es revela el misteri d’amor de Déu Pare per tota la família humana. Ell no 
ha volgut deixar-la a la deriva de la seva autonomia impossible, sinó que l’ha 

unida a ell mateix per mitjà d’una aliança d’amor renovada. 
 
L’Església és l’espai ofert per Crist en la història per a poder-lo trobar, perquè 

ell li ha lliurat la seva Paraula, el baptisme que ens fa fills de Déu, el seu cos i la 
seva sang, la gràcia del perdó del pecat, sobretot en el sagrament de la 

reconciliació, l’experiència d’una comunió que és reflex mateix del misteri de la 
Santíssima Trinitat i la força de l’Esperit que ens mou a la caritat envers els 
altres. (Del missatge al Poble de Déu, de la XIII Assemblea General ordinària 
del Sínode dels bisbes, 26-10-2012)  
 
- En quines situacions privilegiades, creus que Jesús surt al nostre encontre?  
- En què t’ajuda l’Església  a conèixer i estimar més i millor Jesús?  
 

- Rés del Crec en un Déu. 

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

 

Esforcem-nos per fer una estona de pregària -i, si pot ser, en família- durant 
aquest temps d’Advent. Pregar, ens diuen els místics, és estar amb Jesús, obri-li 
el cor, escoltar-lo, contemplar-lo. A tots ens costa fer silenci, concentrar-nos, 

estar per Jesús, cuidar la nostra fe. Però hem de provar de fer-ho. De pregar, 
se n’aprèn, com tantes altres coses, fent-ho.   
          

El mossèn 



Els qui facin la pregària d’Advent que proposem en aquest full  i posin un llantió 

encès a sobre la taula, poden resar, si ho desitgen, la pregària que fem quan 
encenem el ciri de la corona d’Advent. En aquesta segona setmana d’Advent 
correspon resar aquesta pregària:  

 
Els profetes mantenien encesa l’esperança d’Israel. Nosaltres, 

com un símbol, encenem aquests dos ciris. 

 

La soca tallada està rebrotant, el desert està de festa, l’estepa 
floreix... La humanitat sencera s’estremeix perquè Déu s’ha 

fet present en la nostra carn. 

 

Que cadascú de nosaltres, Senyor, us obri la seva vida perquè 

hi naixeu, perquè hi broteu, perquè hi floriu, i mantingueu en 
el nostre cor encesa l’esperança. Veniu, no trigueu més, 

Senyor! Veniu, Salvador! 

 
     ********* 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: divendres, dia 7: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 8: pel poble de Viladrau; diumenge, dia 9: pel 
poble de Viladrau; dijous, dia 13: En acció de gràcies a Santa Llúcia. 
 

INFORMACIONS 
 
DEFUNCIÓ: El proppassat dia 29 de novembre, a l’església parroquial es va 

celebrar la missa exequial per Lídia Esther García i Medina, de 42 anys, 
nascuda a Las Palmas de Gran Canaria, i que va morir el dia 27 de novembre, a 
Barcelona, a l’Hospital del Mar. Doneu-li, Senyor, el repòs etern.  

 

 

MISSES DEL DISSABTE I DIUMENGE VINENTS  
(Dies 8 i 9 de desembre) 

 

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. 

 

 

RECÉS D’ADVENT: El diumenge, dia 16 de desembre, de 5 a 7 de la 
tarda, a l’església parroquial, farem un recés d’Advent. Consistirà en una 
estona de pregària personal davant el Santíssim Sagrament exposat; després, 

el rés de Vespres i, finalment, la benedicció amb el Santíssim. Tothom hi és 
convidat.   


