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PREGÀRIA EN TEMPS D’ADVENT (i 4) 

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

- Pregària de la corona d’Advent:
En encendre el quart ciri, en aquest darrer diumenge d’Advent,

pensem en la Verge Maria, la nostra Mare.
Ningú no us va esperar amb més ànsia que ella,  ni amb més 

tendresa, ni amb més amor.
Ningú no us va rebre amb més alegria que ella.

Dintre seu vau créixer com el gra de blat creix dintre la terra fecunda.
I els seus braços van ser per a vós  el més bell bressol.

També nosaltres ens volem preparar per  a rebre-us: amb molta fe,
amb molta estimació,  amb molta tendresa i acollir-vos en el nostre 

cor. Veniu, no trigueu més, Senyor! Senyor, veniu a salvar-nos!

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

Evangelització i família  

“Des  de  la  primera  evangelització  la  transmissió  de  la  fe,  en  el 
transcurs de les generacions, ha trobat un lloc natural en la família. 
En ella  ―amb un rol  molt  significatiu desenvolupat per les dones, 
sense que amb això vulguem disminuir la figura paterna i  la seva 
responsabilitat― els signes de la fe, la comunicació de les primeres 
veritats,  l’educació  en  la  pregària,  el  testimoniatge  dels  fruits  de 
l’amor,  han estat  infosos en la vida dels nens i  adolescents  en el 
context de l’atenció que tota família reserva al creixement dels seus 
infants. 

Malgrat la diversitat de les situacions geogràfiques, culturals i socials, 
tots els bisbes del Sínode han confirmat aquest paper essencial de la 
família  en la transmissió de la fe.  No es pot pensar en una nova 
evangelització sense sentir-nos responsables de l’anunci de l’evangeli 
a les famílies i sense ajudar-los en la tasca educativa. (...)

La vida familiar és el primer lloc on l’Evangeli es troba amb la vida 
ordinària  i  mostra  la  seva capacitat  de  transformar  les  condicions 
fonamentals  de  l’existència  en  l’horitzó  de  l’amor.  Però  no  menys 
important és, per al testimoniatge de l’Església, mostrar com aquesta 
vida en el temps s’obre a una plenitud que va més enllà de la història 
dels homes i que condueix a la comunió eterna amb Déu. Jesús no es 
presenta a la dona samaritana simplement com aquell que dóna la 



vida sinó com el qui dóna la «vida eterna» (Jn 4,14). El do de Déu 
que la fe fa present, no és simplement la promesa d’unes condicions 
de vida millors en aquest món, sinó l’anunci que el sentit últim de la 
nostra vida va més enllà d’aquest món i es troba en aquella comunió 
plena amb Déu que esperem al final dels temps.”  (Del missatge al 
Poble de Déu, de la XIII Assemblea General ordinària del Sínode dels 
bisbes, 26-10-2012) 

- Com vam arribar a la fe que tenim ara, qui ens hi va apropar, 
quin paper hi va tenir la nostra família?

- En què es nota en la meva vida que crec en la “vida eterna”, la 
comunió plena amb Déu al final dels temps?

- Rés del “Crec en un Déu”.

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

Molts  cristians  tenim  experiència  que  la  nostra  família  ha  estat 
decisiva a l’hora de descobrir la fe i de mantenir-nos en la fe. Que la 
nostra pregària sigui, avui, per a totes les famílies que s’esforcen a 
fer un lloc a Déu en la vida familiar. 

El mossèn
MISSA DEL GALL

Seguint la tradició de cada any, celebrarem la Missa del Gall, a les 
12 de la nit. Aquest any s’escau el dilluns, dia 24 de desembre.

AGENDA 

INTENCIONS  DE  MISSES:  Dissabte,  dia  22: pels  difunts  de  la 
parròquia; diumenge, dia 23: pel poble de Viladrau; dilluns, dia 24: per 
la pau en el món; dimarts, dia 25: pel poble de Viladrau; dijous, dia 26: 
per la intenció del qui ha fet l’almoina.

INFORMACIONS

RECOLLIDA D’ALIMENTS: Per iniciativa del Club Bàsquet de Viladrau, i 
en col·laboració amb la parròquia, enguany es farà una recollida d’aliments 
durant  totes  aquestes  festes nadalenques: des d’avui  fins el  dia  de reis 
inclòs. Els aliments que es recullin es lliuraran a Càritas Diocesana de Vic 
que els repartirà a les famílies i persones necessitades dels llocs on més 
convingui. Tothom és convidat a portar el que bonament pugui. El lloc on, 
durant la recollida, es guardaran els aliments serà als baixos de la rectoria. 
Els punts de recollida seran els següents: la pastisseria Font (a qualsevol 
hora del dia) i a la rectoria (els dijous i els dissabtes, de les 4 de la tarda a 
2/4 de 8 del vespre). Esperem que, com ja vau fer l’any passat, la vostra 
generositat sigui exemplar.



   


