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LA VERGE D’ADVENT

Tradicionalment hem celebrat  -i encara celebrem- el mes dedicat a la 
Mare de Déu -el mes de Maria- durant el mes de maig. Tot un mes 
dedicat  a pregar a la Mare de Déu, a contemplar la seva vida i a 
provar de fer nostres les seves actituds i virtuts cristianes.  

A  més  del  mes  de  maig,  ara,  durant  el  temps  d’Advent,  també 
hauríem de tenir molt present la Mare de Déu. L’Advent hauria de ser 
també  un  temps  dedicat  a  Verge  Maria.  Ella,  juntament  amb  els 
profetes Isaïes i  Joan Baptista, i amb sant Josep, són, com dèiem 
diumenge passat, els models que l’Església ens posa al davant per 
aprendre a esperar i preparar la vinguda del Salvador del món. Maria, 
per la seva condició de mare, que va portar en el seu si el Fill unigènit 
de Déu, és la Verge de l’Esperança. Ella, com ningú més, va saber 
esperar el Messies, el fill nascut de les seves entranyes. 

Per  a  subratllar  encara  més  el  paper  de  Maria  en  aquest  temps 
d’Advent,  l’Església,  en  el  seu  calendari  litúrgic,  ens  proposa  de 
celebrar la solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria 
Verge,  que  enguany  s’escau  en  el  segon  diumenge  d’Advent. 
Celebrem que Maria per un privilegi únic, fou preservada del pecat 
original,  una  convicció  que  compartim  tots  els  cristians,  tota 
l’Església. «Al llarg dels segles, llegim en el Catecisme de l’Església 
Catòlica,  l’Església ha pres consciència que Maria, plena de gràcia 
per Déu, havia estat redimida  des de la seva concepció. És això el 
que confessa el dogma de la Immaculada Concepció, proclamat l’any 
1854 pel papa Pius IX».  

Maria,  a  l’Advent,  és  el  símbol  vivent  de  l’esperança.  Maria  és  la 
Verge de l’Esperança. Amb la seva maternitat,  l’obra  salvadora de 
Déu va arribar a la seva plenitud. Per això, en agraïment a Maria per 
haver  acceptat  de  participar  en  els  plans  de  Déu,  generacions  i 
generacions de cristians hem cantat i  li  cantem: «Sou beneïda entre 
totes les dones, i  és beneït el  fruit  del  vostre ventre» i  li  cantem 
també: «Concebuda sou, Maria, sens pecat original». 

Gràcies a Maria, «Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra, la 
salvació del nostre Déu» (salm 97). 

Maria ens ensenya, doncs, a creure i a esperar en Jesús, el Salvador 
del món. Ella continua dient-nos, cada dia, el mateix que va dir als 
servidors de les noces de Canà  «Feu tot el que Ell us digui». Jesús, el 



Salvador, és la nostra veritable esperança. Escoltar Jesús, mirar cap a 
Jesús, acollir amb fe el seu missatge, això és tenir esperança. I, en 
aquests nostres dies de crisi econòmica, d’incertesa i, per a algunes 
persones, fins i tot de por, ens convé sentir a parlar d’esperança i que 
se’ns  infongui  esperança.  Verge  de  l’Esperança,  encomaneu-nos 
esperança. Verge de l’Esperança infoneu-nos coratge quan ens sentim 
aclaparats pels nostres dubtes o les nostres pors.      

El mossèn
_______________________________________________________

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:   Dijous,  dia  12: A  santa Llúcia,  en 
acció  de  gràcies;  dissabte,  dia  14: per  Mn.  Ramon  Homs  i 
Franch, difunt;  diumenge, dia 15: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS

ASSAIG  DE  CANTS:  s’ha  provat  de  fer  aquesta  experiència  i  el 
resultat és esperançador. Dissabte passat ja hi havia més gent que el 
primer dissabte que es va fer.  Hem d’aprofitar  que tenim la Núria 
Medina que canta i dirigeix molt bé, i ens pot ajudar a afinar la veu i 
a ampliar el nostre repertori de cants litúrgics.

COL·LECTA  MISSA  EXEQUIAL  DEL  PROPPASSAT  DIA  28 
NOVEMBRE: es  van  recollir  131,74  euros.  Aquesta  quantitat  es 
reparteix a parts iguals de la manera següent:  una part es destina a 
celebrar misses pels difunts de la parròquia; una segona part, a les 
necessitats de la parròquia; i la tercera part, repartida a parts iguals, 
a Càritas i a Mans Unides.

CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE

Avui posem punt final a aquests comentaris a la catequesi sobre el diumenge. El 
sisè cartell ens recorda que el diumenge és el DIA DELS DIES. I amb això es vol 
dir que: 

>El diumenge és el centre del temps litúrgic, que té el seu cim en la Pasqua. Crist 
és el Senyor del temps, el seu centre, la seva plenitud.

>El diumenge és anticipació del “darrer dia”, quan Crist vindrà en la glòria.

>L’Església,  de  diumenge  en  diumenge,  il·luminada  per  Crist  i  sostinguda  i 
animada per  l’Esperit,  camina  vers  la  meta,  vers  el  diumenge sense  fi  de  la 
Jerusalem celestial, espera  el retorn gloriós del seu Senyor i prega confiadament 
tot dient: “Veniu, Senyor!”

El rostre del sant Crist de Puigbò (Gombrèn-Ripollès) ens ajuda a centrar la nostra 
mirada en el Senyor que esperem. 




