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PREGÀRIA EN TEMPS D’ADVENT (3)  

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

 
Els qui vulgueu fer la pregària que recomanem i, a més, vulgueu encendre un llantió 
mentre la feu, podeu resar el que correspon al tercer diumenge d’Advent:  
 

En la foscor s’ha encès una llum, en el desert s’ha sentit una veu. 
Escolteu la gran notícia: El Senyor és a punt d’arribar! 

Prepareu el seus camins, perquè ja s’acosta.  
Adorneu la vostra ànima 

com una núvia s’engalana el dia del casament. 

 
El missatger ja és aquí. Joan Baptista no és la llum, sinó el qui ens 

anuncia la llum. 
 

Encenem el tercer ciri perquè cada un de nosaltres vol ser torxa 

vostra perquè brilleu enmig del món, flama vostra perquè escalfeu 
els cors. 

 
Veniu, Senyor, a salvar-nos, ompliu-nos amb la vostra llum, 

convertiu-nos a vós. 

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

 
Evangelitzar-nos a nosaltres mateixos  

i disposar-nos a la conversió 
 
“Volem ressaltar que la nova evangelització es refereix, en primer lloc, a nosaltres 
mateixos. En aquests dies, molts bisbes ens han recordat que, per poder evangelitzar 
el món, l’Església ha de posar-se, en primer lloc, a l’escolta de la Paraula. La invitació a 
evangelitzar es tradueix en una crida a la conversió.  
 
Sentim sincerament el deure de convertir-nos a la potència de Crist, que és capaç de 
fer totes les coses noves, sobretot les nostres pobres persones. Hem de reconèixer 
amb humilitat que la misèria, les debilitats dels deixebles de Jesús, especialment dels 
seus ministres, entelen la credibilitat de la missió. Som plenament conscients, nosaltres 
els Bisbes els primers, de no poder estar mai a l’altura de la crida del Senyor i de 
l’evangeli que ens ha entregat per al seu anunci a les gents.  
 
Sabem que hem de reconèixer humilment la nostra debilitat davant les ferides de la 
història i no deixem de reconèixer els nostres pecats personals. Estem, a més, 
convençuts que la força de l’Esperit del Senyor pot renovar la seva Església i fer-la 
novament esplendorosa si ens deixem transformar per ell. Ho mostra la vida dels 
sants, la memòria dels quals i el relat de les seves vides són instruments privilegiats de 
la nova evangelització.  
 



Si aquesta renovació fos confiada a les nostres forces hi hauria motius seriosos de 
dubte, però en l’Església la conversió i l’evangelització no ens tenen a nosaltres, pobres 
homes, com a primers actors, sinó el mateix Esperit del Senyor.” (Del missatge al 
Poble de Déu, de la XIII Assemblea General ordinària del Sínode dels bisbes, 26-10-
2012)  
 
- En quines coses la meva vida és més a prop de l’evangeli i en quines coses és més 
lluny?  
- Sé endevinar la presència de l’Esperit Sant en la vida de l’Església? En què la veig 
aquesta presència? 
 

- Rés del “Crec en un Déu”. 
 

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

Per a donar alguna cosa, primer cal tenir-la. No podrem pas transmetre la fe si no 
tenim prou fe. Per això, abans de ser ambaixadors de la fe, cal que nosaltres visquem 
en profunditat aquesta fe. “Del que jo visc, us en parlo”, deia sant Agustí als cristians. 
Nosaltres hauríem de poder dir el mateix.       

          El mossèn  
 

RECÉS D’ADVENT 
 
Avui, dia 16 de desembre, de 5 a 7 de la tarda, a l’església parroquial, farem un 
recés d’Advent. Tothom és convidat a venir a pregar una estona. Serà una manera de 
preparar-nos millor, durant aquest temps d’Advent, per a acollir Jesús, el Salvador del 
món. Una part de la trobada la dedicarem a la pregària personal i després hi haurà una 
estona de pregària en comú amb el rés de vespres. Tindrem el Santíssim Sagrament 
exposat i, al final, donarem la benedicció.   
L’Ofici diví o Litúrgia de les Hores és una celebració pública o comunitària (també 
es pot fer aquesta pregària en particular) que consisteix sobretot en llegir i meditar 
textos de la Sagrada Escriptura i d’altres textos importants de la tradició cristiana i 
resar ordenadament els salms en les hores canòniques repartides durant la jornada.  
Al matí, es fa el rés de laudes (pregària de lloança a la sortida del sol, que ens 
recorda la resurrecció de Jesús) i, al capvespre, en fer-se fosc, quan mor el dia, es 
resen les vespres (pregària per a donar gràcies a Déu per tot el que hem rebut o que 
hem fet rectament; recordem també la redempció). Laudes i vespres són celebrades 
com les Hores principals. Hi ha també unes hores canòniques entre dia o hores 
menors: tèrcia (mig matí), sexta (migdia), nona (mitja tarda); les completes (que 
es resen com a última oració del dia, abans del descans nocturn) i l’ofici de lectura, 
que no correspon a cap part especial del dia, i en el qual hi ha una meditació més 

abundosa de la Sagrada Escriptura i de les pàgines millors dels autors espirituals.  

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 15: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; diumenge, dia 16: per Mn. Ramon Homs, difunt; dijous, dia 20: per 
Mn. Pere Puigbò, difunt.  
 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DEL PERDÓ: dimecres vinent, 
dia 19 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre. Hi haurà tres confessors. 
  


