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AVUI COMENCEM L’ANY LITÚRGIC 

Tal com ja vam explicar diumenge passat, l’any litúrgic ens el podem 

imaginar com un cercle dividit en períodes de temps: el temps d’Advent, el 

temps de Nadal, el temps de Quaresma, Setmana santa i temps de Pasqua, 

i temps de durant l’any. 

Durant l’any litúrgic recordem i celebrem els fets més rellevants de la 

història de la salvació, les meravelles que Déu ha fet a favor de la 

humanitat, amb els fets principals de la vida de Crist: el seu naixement, la 

seva mort i resurrecció, el do de l’Esperit Sant i la promesa del seu retorn 

gloriós.    

L’any litúrgic comença amb el temps d’Advent, les quatre setmanes abans 

de Nadal. Per tant, podem imaginar en el cercle un punt determinat i en 

aquest punt comença l’any litúrgic. L’Advent orienta sobretot  cap al final 

del temps, cap a la segona vinguda del Senyor. El Senyor va venir un dia a 

Betlem fa més  de dos mil anys i tornarà a venir, tal com va prometre.   

L’any litúrgic comença el primer diumenge d’Advent, enguany el dia 30 de 

novembre del 2014, i acabarà el dia 22 de novembre del 2015 amb la 

solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món.   

El color dels vestits litúrgics del celebrant durant l’Advent és el morat, que 

és el color per expressar sobretot penitència, discreció, dolor. El morat és 

una barreja de vermell i blau. Aquests dos colors es fan servir en les 

imatges religioses per expressar la divinitat (el blau) i la humanitat (el 

vermell). El morat de l’Advent ens recorda, doncs, que el Verb s’ha fet carn, 

que Déu s’ha fet home.  

Durant l’Advent s’ha de ser moderat en l’ús d’instruments musicals i en les 

flors, per tal de no anticipar l’alegria de Nadal, del naixement del Salvador. 

L’Advent ens fa mirar cap al passat: el Senyor, un dia,  va venir; ens 

preparem, doncs, per celebrar el misteri de l’Encarnació. Ens fa mirar cap al 

present: el Senyor ve; el Senyor és viu i present enmig nostre, sobretot en 

l’Eucaristia. I ens fa mirar cap al futur: el Senyor vindrà; esperem la 

vinguda del Senyor al final del temps.    

El mossèn  

 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 4 : pels difunts de la 

parròquia;  dissabte, dia 6 : per Ramon Serra, en el desè 

aniversari de la seva mort;  diumenge, dia 7: pel poble de 

Viladrau. 

INFORMACIONS  

COL·LECTA «GERMANOR»: en la col·lecta que vam fer els 

proppassats dies 15 i 16 de novembre per a ajudar l’Església 

Diocesana es van recollir 624,80 euros. Aquests diners ja s’han 

lliurat al seu destinatari. Moltíssimes gràcies.  

RECÉS D’ADVENT: Diumenge, dia 14 de desembre, de 5 a 6 de 

la tarda, a l’església parroquial, farem un recés d’Advent. Tothom hi 

és convidat. Pregarem, escoltarem la Paraula de Déu, llegirem i 

comentarem alguns fragments de l’exhortació apostòlica del Papa 

Francesc, «La joia de l’Evangeli» i clourem la pregària amb la 

benedicció amb el Santíssim Sagrament. 

REUNIÓ DE PARES:  el dijous, dia 4 de desembre, de les 18,15 

a les 19,15 hores, a la rectoria, reunirem els pares dels nens i 

nenes que aquest any rebran la primera comunió.  

LA CORONA D’ADVENT 

La corona d’Advent, que tant es pot fer a casa com a l’església, és feta de 

branques verdes (sense flors) en la qual es fixen quatre ciris, que ens recorden 

els quatre diumenges d’Advent. Cada diumenge es pot encendre un ciri i fer 

una estona de pregària: fer el nom del Pare, llegir l’evangeli del diumenge 

corresponent (el trobareu en el Full diocesà), fer la pregària que posem a 

continuació i acabar amb el parenostre i l’avemaria.  

Primer diumenge d’Advent: 

Encenem, Senyor, aquest ciri, com qui encén la seva llàntia per 

sortir, en la nit, a l’encontre de l’amic que arriba. En aquesta primera 

setmana d’Advent volem alçar el cap i estar a punt per esperar-vos, 

per rebre-us amb alegria. Moltes foscors ens envolten, les nostres 

mandres i les nostres pors ens tenen adormits. Volem mantenir-nos 

desperts i vetllant, perquè Vós ens porteu la llum més clara, la pau 

més profunda i l’alegria més veritable.  Veniu, Senyor Jesús! Veniu, 

Senyor Jesús!  


