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La tardor és el temps dels colors càlids. És una etapa de l’any que convida
a recloure’s en l’afecte familiar, a compartir reposadament records i projectes, a sentir l’escalf de les presències, a mirar la vida amb serenor.

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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El temps litúrgic que hem començat coincideix amb la tardor, desvetlla en
nosaltres la tensió de l’espera com una actitud dinàmica, revifa i fonamenta la virtut de l’esperança. Temps breu que no arriba ni a quatre setmanes
(perquè Nadal cau en dijous) Ens ho acompanyaran profetes, pelegrins i
sobretot la Mare. Els profetes urgeixen; els pelegrins apressen; la Mare,
confia i creu. Isaies, Joan Baptista i Maria són els nostres mestres de la
saviesa de la vida. Tots tres assenyalen el qui ve. Des de la muntanya on
s’albira el futur, des del desert desolat, des de la llar humil de Natzaret.

L’espera del que ens portarà el futur és una força dinàmica i humanitzadora que ens hi empeny, cap al futur, que ens deslliura de caure en la temptació d’enganyar-nos pensant que el passat va ser millor, que ens salva de
l’evasió covarda quan renunciem a afrontar el present amb responsabilitat,
que ens llança vers el demà amb el convenciment que el millor està per
venir i que junts el conquerirem.
L’esperança és la força, la virtut que dignifica i verifica l’espera perquè no
és expressió de l’optimisme d’alguns esperits voluntariosos, ni una autosuggestió per resistir els embats destructors de la existència humana. L’esperança és teologal. Se sosté i s’alimenta contínuament en la Paraula que
Déu ha donat, en les Promeses que ens ha fet en Jesús.
El temps d’Advent ens ofereix cants, pregàries, símbols.. i sobretot Paraula que en el marc de la tardor i des de l’actitud de l’espera, ens comunica a
mans plenes l’esperança. No ens perdem la oportunitat d’omplir-nos-en el
cor.
Josep Bofarull, rector de les parròquies

PREGÀRIA PER AL TEMPS D’ADVENT
Veniu, oh Déu, i distingirem el bé del mal.
Veniu, oh Déu, i deixarem el mal per només estimar el bé.
Veniu, oh Déu, i no caurem en la temptació.
Veniu, oh Déu, i gràcies a vós sabrem qui som.
Veniu, oh Déu, i feu-nos caminar amb vós.
Veniu, i feu camí amb nosaltres.
Veniu, i morirem a l'home vell per viure d'una manera nova.
Veniu, i ens sentirem forts.
Veniu, i ensenyeu-nos la veritat.
Veniu, truqueu a la nostra porta i deixeu-la oberta perquè tothom
entri.
Veniu, porteu del cel el pa de vida i l'aigua que raja fins a l'eternitat.
Veniu, i esborreu el nostre pecat.
Veniu a visitar-nos, Senyor Déu nostre!
(Sant Agustí d'Hipona)
Nº 134 - 30 de novembre de 2014

Anem fent a casa, la corona d’Advent:
En lloc visible per a tots els de la família, davant d’una imatge de la Mare de Déu posar quatre ciris ornamentats, que es van encenent, un cada diumenge del temps d’Advent (dies 30 de novembre, 7, 14, 21
de desembre) tot llegint la pregària corresponent (en la pàgina següent d’aquest CANDELER) afegint
una Ave Maria.
Cada dimecres, a la capella del Santíssim de sant Joan, a 19,30:
Estudi d’Evangeli del diumenge següent (Lectura espiritual del text en pregària i compromís de vida)
Cada dissabte, a les 20: pregària de Vespres i Eucaristia
Col·laborar en la Campanya de Nadal de Càritas
de recollida d’aliments i de roba, d’acord amb les indicacions
que ha fet. (veure full groc)
Rebre el perdó de Déu i dels germans, del tot necessari abans de Nadal:
Celebracions Comunitàries de la Penitència: dimecres 17 de desembre, a les 10 a sant Antoni i a
les 20 a sant Joan.
Cada dissabte des de les 19 i cada diumenge des de les 11,30 a sant Joan.
Cada dimecres des de les 10,30 a sant Antoni
Anem preparant el pessebre de casa, a prop de la corona d’Advent.
Anem muntant el retallable del pessebre per posar a la taula del sopar
o del dinar de Nadal, i anem preparant la pregària que farem. El podem
comprar a la llibreria de la parròquia.
Diumenge 7 de desembre: celebracions de l’Eucaristia com un diumenge normal; també a les
7 al Carme (No Missa de vigília de la Puríssima a sant Joan)
Dilluns, dia 8 de desembre, Festa de la Immaculada Concepció, celebracions de l’Eucaristia:
com un diumenge
Divendres, 12 de desembre, a les 20,30, participem en el “sopar compartit” amb el tema “Com acom-

panyem les persones grans i malaltes a casa”

Subratllem els vuit dies abans de Nadal, des del dia 17 de desembre: són com la “novena de
Nadal”, centrats en la seva preparació immediata. Si podem, anem a Missa alguns d’aquests dies.
Pregària en grup: dissabte dia 20 de desembre, a les 19, a la capella del Santíssim.
Dissabte 20 i diumenge 23 de desembre, a totes les Eucaristies:
benedicció del Nen Jesús del pessebre de casa.
Prepararem la col·lecta solidària de les Misses de Nadal, amb l’aportació de tots els de la família, a
favor al projecte dels microcrèdits de Càritas

PRIMERA SETMANA D'ADVENT
Oració per encendre el primer ciri de la corona d’Advent
La terra, Senyor, s'alegra en aquets dies, i la teva Església desborda de goig davant del teu
Fill, el Senyor, que s'acosta com a llum esplendorós, per il·luminar els que estem en les tenebres de la ignorància, del dolor i del pecat.
Ple d'esperança en la seva vinguda, el teu poble ha preparat aquesta corona amb rams del
bosc i l'ha adornat amb llums. Ara que començarem el temps de preparació per a la vinguda
del teu Fill, ocorreguda fa més de dos mil anys, et demanem, Senyor, que, mentre augmenta
cada dia l'esplendor d'aquesta corona, amb noves llums, a nosaltres ens il·lumines amb l'esplendor d'aquell que, per ser la llum del món, il·luminarà totes les foscors. Ell que viu i regna
pels segles dels segles. Amén.

SEGONA SETMANA D'ADVENT
Oració per encendre el segon ciri de la corona de l'Advent
Senyor Jesús, esta segona llum que encendrem ens avisa que hem de preparar la teva vinguda en els nostres cors, en les nostres famílies i llocs de treball, i també en aquesta comunitat cristiana que visites sense parar quan et celebra en l'Eucaristia. Concedeix-nos que
aquest augment de la llum que podem veure, significa en cada un de nosaltres l'expulsió de
les tenebres del pecat. T'ho demanem a tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amén.

TERCERA SETMANA D'ADVENT
Oració per encendre el tercer ciri de la corona de l'Advent
Avançant cap a la teva trobada, Crist Jesús, ens preparem animats per la paraula profètica
del sant Precursor, Joan el Baptista. Quan estem molt prop de la festa del teu Naixement, Senyor Jesús, creix la nostra alegria perquè segueixes amb nosaltres i no has deixat de fer-te
present a la teva Església per a complir l'obra immensa de la salvació del món. Et rebem, sacerdot etern, en la nostra assemblea eucarística, Jesucrist. Tu que vius i regnes pels segles
dels segles. Amén.

QUARTA SETMANA D'ADVENT
Oració per encendre el quart ciri de la corona de l'Advent
Alegra't, Església, perquè avui reps, com Maria, a Jesucrist, que es fa present en el sagrament de l'altar per obra de l'Esperit Sant. Beneïda tu entre tots els pobles de la terra, perquè
camines amb Crist, dins teu, a la trobada de totes les gents necessitades de llum. Que el Senyor ens concedeixi d’avançar junt amb ell, llum de llum, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

REFLEXIÓ I PREGÀRIA PER LES QUATRE SETMANES DE L’ADVENT
1r.MISSATGE: SALVACIÓ PER A TOTS (1r diumenge: 30 de novembre)
Tots els homes i dones anem pels camins de la vida en recerca de sentit, de felicitat. Ens pesen tantes coses! Però sobretot la nostra
condició limitada i pecadora. I tenim plantejats tants interrogants...Qui ens ajudarà? Des d’antic, i també en els nostres temps, hi
han persones que han copsat Déu, que han experimentat la seva presència i han acollit la seva paraula. Una paraula il·luminadora.
Que obra el futur. Que ofereix salvació. A tothom. A condició de matar l’orgull que encega i de desvetllar la petició humil que obra.
Veniu, Senyor, Déu de l’univers renoveu-nos, feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats.(Slm 79)
De carta primera als cristians de Corint.
El testimoni que doneu de Crist s’ha refermat tant amb vosaltres, que no us manca cap mena de do, mentre viviu esperant la manifestació de Jesucrist, el nostre Senyor.
De l’evangeli segons sant Marc
Estigueu atents, vetlleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu...mireu que no us trobi dormint.

PREGÀRIA Senyor i Déu meu, feu-me sentir la vostra presència, poseu en el meu cor la vostra paraula que allibera i
salva. Vull escoltar-la i acollir-la.
2n MISSATGE: DÉU ESTIMA SEMPRE (2n diumenge: 7 de desembre)
Anem en recerca de sentit, de felicitat, i Déu ens ofereix la manera de trobar-lo: acollir el seu amor. Així estableix una Aliança amb
nosaltres, un pacte d’amor: Ell serà el nostre Déu, el Pare de misericòrdia. Nosaltres hem de viure com a seus, com a fills. Ell manté
sempre el seu amor, és fidel, no: la seva Aliança és ferma. Nosaltres l’hem de correspondre amb una manera de viure conforme a la
seva voluntat. Aquesta la coneixem per la seva Paraula que hem d’escoltar amb el cor obert i dòcil. Diguem-li sovint: Senyor, feunos veure el vostre amor i doneu-nos la vostra salvació.(Salm 84)
De la segona carta de sant Pere
El Senyor és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a convertir-se. Per tant mentre espereu
això, mireu que ell us trobi en pau, immaculats i irreprensibles.
De l’evangeli segons sant Marc
Joan predicava un baptisme de conversió, per obtenir el perdó dels pecats. Jo us he batejat amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit
sant.

PREGÀRIA. Senyor, necessitem el vostre Esperit Sant per ser fidels al vostre amor. Feu que ens estimem amb l’amor
que ve de Vós.
3r MISSATGE: CONVERTIM EL COR (3er diumenge: 14 de desembre)
Per acollir l’amor de Déu i viure recolzats en la seva Aliança, cal primer convertir el cor. Canviar la mirada de curta i terrenal a llarga i esperançada; canviar les actituds receloses i tancades i fer-les confiades i fraternals; canviar la mentalitat (cap i ànima) d’egoista
i autosuficient a solidària i humil.
El sagrament de la Reconciliació ens dóna el perdó de Déu que necessitem, refà la comunió eclesial. Així aplanem el camí perquè el
Senyor vingui i vingui més aviat.
Del llibre del profeta Isaïes.
L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar
l’any de gràcia del Senyor.
De la primera carta als cristians de Tessalònica.
Viviu sempre contents, doneu gràcies en tota ocasió. No sufoqueu l’Esperit no desestimeu els dons de profecia; examineu-ho tot i
quedeu-vos allò que trobeu bo, guardeu-vos de tota ombra de mal.

PREGÀRIA. Senyor, feu que necessitem la gràcia sacramental del vostre perdó i que preparem el nostre per a rebre’l
amb agraïment.
4r MISSATGE: ACOLLIM JESÚS EN ELS GERMANS (4t diumenge: 21 de desembre)
Maria acull en el seu cor la Paraula i l’Esperit sant la fecunda per tal que aquesta Paraula de Déu prengui humanitat en ella.
També nosaltres escoltem l’anunci de l’Evangeli i per l’obediència de la fe el mateix Esperit fa de nosaltres fills de Déu en el Fill. I
per aquest Do de Déu a cada home i a cada dona, quan acollim, estimem, servim un germà acollim el mateix Jesús, Déu i Salvador
nostre.
De la carta als cristians de Roma.
Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la Bona Nova que us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist i que és la
revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum, per la decisió del Déu etern i ha estat
posat a l’abast de tots els pobles perquè siguin obedients a la fe.
De l’evangeli segons sant Lluc
Maria va respondre: Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.

PREGÀRIA. Senyor, infoneu la vostra gràcia en els nostres cors i feu que els qui hem conegut l’encarnació de Jesucrist,
siguem conduïts a la glòria de la resurrecció.

