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QUÈ ESPEREM? 

 

L’esperança ens fa viure. Els malalts esperen guarir-se; els 
esportistes esperen guanyar la competició en la qual participen; als 

qui els agrada l’esquí, esperen que les pistes s’omplin de neu; 

l’estudiant espera aprovar el curs; el comerciant espera que el negoci 

li vagi bé; els pagesos esperen una bona anyada; hi ha qui espera 
trobar feina, poder-se casar, poder tenir un fill, etc. etc. Hi ha 

esperances que volen molt arran de terra i hi ha esperances de més 

volada. L’esperança és un dels motors de la nostra vida. Perquè 

esperem quelcom, treballem, lluitem, somiem, confiem, patim... 
 

Avui comencem l’any litúrgic, i ho fem amb el temps que anomenem 

“Advent”, les quatre setmanes abans de Nadal. I durant l’Advent, els 

textos litúrgics ens convidaran a tenir esperança, sobretot a tenir 
esperança en Déu. Advent és una paraula que significa “vinguda”, 

“adveniment” i, amb aquesta paraula, en l’Església, volem recordar 

dues coses: la primera vinguda de Jesús, el naixement de Jesús, que 

celebrem el dia de Nadal; i, alhora, la segona vinguda de Crist a la fi 

del temps (que no sabem quan serà).  
 

Durant l’Advent se’ns demanen dues actituds: agraïment per la 

primera vinguda de Jesús, el Messies, el Salvador del món; i 

esperança perquè esperem trobar-nos amb Jesús, quan Ell tornarà 
gloriós a la fi dels temps. Jesús va prometre que tornaria, i nosaltres 

confiem en la seva paraula, i per això esperem. Els cristians som gent 

que espera, que té esperança en el seu Senyor i Salvador. Hi ha un 

cant d’Advent que ho diu molt bé: Senyor, us esperem, i aquesta 
esperança ens és vida; Vós sou per al mortal la llum, la sendera i la 

guia. Us esperem, Senyor! Us esperem Senyor! Visquem plens 

d’esperança que el Senyor ja és a prop.  

 

La nostra esperança és, d’una banda, una actitud humana, que 
compartim amb tothom, amb tota la gent que espera alguna cosa. 

Sense esperança en res, no podríem viure. Però, d’altra banda, la 

nostra esperança és un do de Déu que ens fa confiar en Ell, en les 

seves promeses, en el seu designi de fer-nos participar, un dia, de la 
glòria del Cel. És la nostra “benaurada esperança”. I en aquest cas, la 

fe cristiana parla d’esperança no sols com a actitud sinó com a virtut, 

com a virtut teologal, virtut que ve de Déu però que nosaltres hem de 

fer nostre.   
 



Durant l’Advent, la paraula de Déu ens recordarà models d’esperança 

en Déu: el profeta Isaïes, que convidava el poble a tenir confiança 

il·limitada en Déu; Joan Baptista, el Precursor, el qui prepara el camí 

del Senyor;  Josep, l’home just; Maria, la Verge fidel. I contemplant 
aquests models d’esperança, l’Església espera que, durant l’Advent, 

creixi i s’enforteixi l’esperança dels seus fills, tots nosaltres.          

 

El mossèn 
 

 

TEMPS D’ADVENT 

Indicacions a tenir en compte en les celebracions litúrgiques: 

- És l’inici de l’Any Litúrgic. 

- Es fa servir el leccionari dominical: A (sabeu que hi ha leccionari 

dominical A, B, i C).  

- Color dels ornaments litúrgics: morat.  

- La missa de cada dia té un formulari propi. 

- Els diumenges d’Advent i les solemnitats no es permeten altres 

misses, ni les de difunts. 

- No es diu el Glòria 

- Amb moderació es poden posar flors a l’altar, però més que al 

damunt, es preferirà sempre posar-les al seu voltant.  

- Els instruments musicals es poden utilitzar, però amb moderació, 

per no anticipar la plena alegria de Nadal.  

 

 

AGENDA:  
 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 5: per les intencions 

familiars; dissabte, dia 7: per Andreu Mancebo i Martínez, 

difunt; diumenge, dia 8: pel poble de Viladrau.  
 

INFORMACIONS: 

 

DEFUNCIÓ: Dijous passat, dia 28, a les 10 del matí, a l’església 
parroquial, es va celebrar la missa exequial per Agustí Bellvehí i 

Esquís, natural de Viladrau, de  87 anys d’edat, que havia mort el 

dia abans, a Vic. Doneu-li, Senyor, el repòs etern. 

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA: la farem durant 
el temps d’Advent, com cada any. Oportunament anunciarem el dia i 

l’hora. Convé que fem el possible per a participar-hi. Hi haurà 

diversos confessors.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 


