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PREGÀRIA A LA VERGE IMMACULADA 

 

Verge Immaculada, 
Tota Santa, concebuda sens pecat, 

plena de gràcia, beneïda per Déu 

amb tota mena de benediccions espirituals, 

mireu els vostres fills i pregueu per nosaltres. 
 

Ensenyeu-nos a creure, 

a posar Déu en el centre de la nostra vida, 

a confiar totalment en Ell, com Vós vau saber fer,  
per tal que la nostra vida sigui més lluminosa, més plena.  

 

Feu-nos dòcils als plans de Déu, 

i sapiguem respondre amb la mateixa disponibilitat  
que Vós vau respondre a l’àngel: 

«Que es compleixin en mi les teves paraules». 

 

Encoratgeu-nos a fer present Jesús i el seu Evangeli en el món,  

i a ser atrevits per a proposar a les persones   
que ens trobem en el camí de cada dia,  

el que Vós vau proposar als servidors de les noces de Canà:  

«Feu tot el que Jesús us digui». 

 
Doneu-nos aquella fortalesa 

que Vós tinguéreu al peu de la creu del vostre Fill, 

quan en la nostra vida es presentin els contratemps,  

el dolor o la mort dels qui estimem. 
 

Feu-nos companyia i doneu-nos ànim 

per a perseverar en la fe i en la caritat, 

i per a esperar el cel nou i la terra nova 

que Déu ha promès als qui li són fidels. 
 

Verge Immaculada, Mare del Salvador, 

Verge Maria benaurada, Tota Santa, 

abrigueu tots els vostres fills de Viladrau  
sota el mantell del vostre amor. 

                                El mossèn 

 

 
 

 



AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 8: pel poble de Viladrau; 

dijous, dia 11: per Maria Font i Autonell, difunta; dissabte, dia 13: 

a Santa Llúcia, en acció de gràcies; diumenge, dia 14: pel poble 

de Viladrau.  

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. Es tracta de fer una horeta de pregària: 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. 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DEL PERDÓ: la 

farem el dijous, dia 18 de desembre, a les 19h (a les 7 del 

vespre), juntament amb la missa. Hi haurà confessors de fora. I 

després, es resarà el sant Rosari.    

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: ens trobarem el dissabte, 

dia 20, a les 18,15 (a un quart de set del vespre), a la rectoria. 

Tothom hi és convidat.  

 

LA CORONA D’ADVENT 

Fer el nom del Pare. Encendre el primer i segon ciri. Llegir l’evangeli 

del diumenge II d’Advent (és en el Full Diocesà); resar la pregària 

que hi ha a continuació i acabar amb el parenostre i l’avemaria. Si 

sabeu el cant «Per Jesús ens ve la vida», per exemple, també estaria 

bé de cantar-lo.   

Segon diumenge d’Advent: 

Els profetes mantenien encesa l’esperança d’Israel. Nosaltres, com un 

símbol, encenem aquests dos ciris. La soca tallada està rebrotant, el 

desert està de festa, l’estepa floreix... La humanitat sencera 

s’estremeix perquè Déu s’ha fet com un de nosaltres. Que cadascú de 

nosaltres, Senyor, us obri la seva vida perquè hi broteu, perquè hi 

floriu, perquè hi naixeu, i mantingueu en el nostre cor encesa 

l’esperança.  Veniu, no trigueu més, Senyor! Veniu Salvador.    

    


