
 

ADVENT 2012  (Cicle C) 
 
 

 

 
- Senyor, que hi vegi! 

- La teva confiança t’ha salvat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIACIÓ ÀKAN - GIRONA 

COMUNITAT JESUITES BEAT PERE FAVRE  



Invitació 

 

Algun cop a muntanya ens ha sorprès un eco claríssim, inesperat. Repetim el 
crit. Els penyals inerts responen fidelíssims. Semblen veus impossibles. 

 

Potser hi ha qui pensa que el cicle litúrgic repetitiu anual, de Nadal a Pasqua i 
de Pasqua novament a Nadal, és un sant-tornem-hi rutinari i espiritualment 
eixorc. 

 

No! Més aviat aquest repàs de l’experiència de Jesús, tornant a començar des 
de la Galilea, permet recollir les perles amagades. Cada gest de Jesús és ressò 
de la manera de fer de Déu. És una perla del Regne.  

 

Gràcies a la reforma del Vaticà II, aquest any guiarà els diumenges el relat de 
Lluc i, a més, escoltat en la nostra llengua. L’evangelista és molt curós a 
ordenar i documentar els fets de Jesús que ell ha resseguit de prop. Ell mateix 
empra la imatge del ressò  -la paraula “cat’equesi” fa referència a l’eco- i el sent 
novament vibrant en la boca de Jesús ressuscitat, durant l’ardorosa catequesi 
als deixebles d’Emaús. 

 

Cada paraula de Jesús desvetlla afecte, compromís, seguiment. Ben cert, el 
caigut s’aixeca, el desvagat enceta la feina, l’esgarriat s’encarrila. Urgeix el 
Regne. Urgeix fer arribar arreu la compassió de Déu, tan bellament retratada 
per Jesús en Lluc. Sempre més camines amb el cap girat enrere, per assegurar 
que ningú queda despenjat o ensorrat en el camí.  
 
 
 

Text: Santi Thió, sj 
 

Fotografies: Miquel Feixas 
 
(Al final del llibret d’Advent es pot trobar un petit test bíblic, al voltant de l’Evangeli de St. Lluc) 

 
 
 
 
 
 



 



 
1r diumenge d'Advent 
2 de desembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jr 33,14-16 Diu el Senyor: Compliré la promesa que tinc feta...Faré néixer a 
David un descendent, que es comportarà amb justícia i bondat. Sl 24 Que 
conegui, Senyor, les vostres rutes. 1Te 3,12; 4,2 Que el Senyor faci créixer fins a 
vessar l'amor que us teniu. Lc 21,25-28.34-36 Les nacions viuran amb l'ai al cor, 
esverades pel bramul de la mar embravida. Estigueu alerta...perquè us pugueu 
mantenir drets davant el Fill de l'home. 
 
 
Trobarà fe el Senyor quan torni? Les promeses de justícia i bondat Déu les va 
acomplir en Jesús, però és el mateix Jesús qui es feia la pregunta. Trobaré fe? 
S'acompleixen 50 anys del Concili. Queda gaire res de l'aggiornamento, del 
discer-niment dels signes, de la col⋅legialitat, de la proximitat als problemes del 
món? D'altra banda, estem sotmesos a una sacsejada radical. La irrupció 
massiva de la informació i del coneixement. El descarat poder econòmic o polític 
manegant els fils de la democràcia. L'explosió dels països emergents. Siguem 
una mica de ferment, de llum, de sal. L'Advent invita a aquesta vigilància i 
aportació silenciosa. La fe en la promesa divina dóna esperança a les esperes. 
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dilluns, 3 de desembre.  
 
Sant Francesc Xavier 
 
 
Is 2,1-5 Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, que ens ensenyi els seus 
camins. Forjaran relles de les seves espases... no s'entrenaran mai més a fer la 
guerra... Sl 121 Senyor Déu nostre, veniu a alliberar-nos. Mt 8,5-11 Jesús digué 
del centurió No he trobat ningú a dintre d'Israel que tingués tanta fe. Us 
asseguro, vindrà molta gent d'orient i occident i s'asseuran a taula amb Abraham, 
Isaac i Jacob. 
 
Xavier recorrent milers de quilòmetres per donar a conèixer Jesús, passant tants 
i tants perills, i nosaltres amb un silenci tan gran familiar, social i, fins i tot, 
eclesial! La mainada, els joves, els grans tindríem accés a una altra alegria i 
felicitat si ens deixéssim inspirar per la voluntat de Déu indicada en la conducta i 
els projectes de Jesús de Natzaret. Quanta gent seria consolada, animada, 
enfortida, aprofitada en bé de la comunitat humana. N'hi hauria prou que els 
cristians, com el centurió ens apropéssim a Jesús i li preguéssim pel criat malalt. 
 
 
 
 
dimarts, 4 de desembre 
 
 
Is 11,1-10 Cant del Servent: L'Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i 
d'enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de coneixement i de 
reverència del Senyor. Sl 71 El rei s'apiadarà dels pobres i dels febles. Lc 10,21-
24 Jesús, ple de l'entusiasme de l'Esperit Sant, digué: Feliços els ulls que poden 
veure el que vosaltres veieu! 
 
 
Jesús ens donà el seu mateix Esperit, el que el guià de Betlem a la Pasqua, 
buscant l'ovella perduda. Tenia una dèria: mostrar-nos l'amor apassionat de Déu 
i encomanar-nos el seu amor als germans. Per tant, on veia opaca la bondat de 
Déu, allà es ficava ell. Entre pecadors, malalts, leprosos, perduts. Feliços els qui 
van poder veure l'empatia i la compassió de Jesús. És aquesta avui l'alegria que 
comunica l'Església? 
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dimecres, 5 de desembre 
 
 
Is 25,6-10 El Senyor de l'univers farà desaparèixer el vel de dol que cobreix tots 
els pobles, convidarà totes les nacions. Sl 22 Davant meu pareu taula vós 
mateix. Mt 15,29-37 Jesús digué: -Sento compassió. No vull que se'n vagin 
dejuns: es quedarien pel camí sense forces. Els deixebles respongueren: -D'on 
traurem el pa que cal per alimentar tanta gent? 
 
 
Al món hi ha fam. Massa. Passem dels mil milions. La crisi mossega també aquí. 
A Espanya, més de milió i mig de famílies en atur pare i mare. Desnonaments. 
Por. Criatures amb pares esfondrats. Qui refarà tants danys psíquics? Jesús 
assegué la gent en rotllanes de cinquanta. Naixia esperança. -Quants pans 
teniu? i va començar a partir i fer repartir. De sempre l'Església ha tingut un 
servei ordenat de la caritat. Ara bé, en la crisi caldria encara un esforç comunitari 
més global. Tinguem mil ulls oberts per veure qui necessita. 
 
 
 
dijous, 6 de desembre 
 
 
Is 26,1-6 Obriu les portes i entrarà un poble just. Sl 117 Més val emparar-se en 
el Senyor, que fiar-se dels poderosos. Mt 7,21.24-27 No entrarà al Regne del cel 
tothom qui diu: "Senyor, Senyor"; hi entraran només els qui compleixen la 
voluntat del meu Pare del cel. 
 
 
No sempre és just tot el que és legal. La decisió d'una nació, d'un parlament i 
d'unes corts no va ser considerada legal. Ara s'examina la justícia de 
l'autodeterminació. Que aporti llum el següent testimoni: "La Seu Apostòlica que 
ha saludat favorablement el nou estat, en reconèixer entre els primers la 
independència i recordant amb força el dret dels pobles a l'autodeterminació ha 
seguit amb una atenció particular els esdeveniments que vosaltres heu viscut, i 
ha apreciat la manera pacífica i democràtica amb la qual heu assolit la sobirania" 
(Discurs en la primera visita pastoral del Papa a Eslovènia, 17-V-96).  
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divendres, 7 de desembre - St Ambròs de Milà 
 
Is 29,17-24 D'aquí a poc temps, els sords sentiran llegir les paraules del llibre. Sl 
26 N'estic cert, fruiré en la vida eterna de la bondat que em té el Senyor. Mt 9,27-
31 Dos cecs seguien Jesús. -Creieu que puc fer això que demaneu? -Sí que ho 
creiem. Els tocà els ulls i recobraren la vista. 
 
 
Isaïes preveié que les sords sentirien la lectura del llibre, però no preveié els 
lectors. A Milà aquests són un seguit: ...Ambròs, Agustí... Carlo... Jesús propicià 
ensems el llibre -ell n'és la Paraula-, i el miracle de sentir-lo els sords i l'ànim 
d'alguns lectors incansables. En efecte, Carlo Martini ens l'ha llegit de tots 
costats, mastegant-nos la seductora humanitat de Jesús com a camí cap a Déu. 
Recordem les homilies a la catedral, les converses d'intel⋅lectuals, el treball amb 
joves, l'acompanyament dels seus seminaristes i capellans i religiosos. Els sords 
senten, els cecs veuen. La segona recomanació del seu testament com a eina 
contra la fatiga de l'Església és la lectura de la Paraula. El Concili Vaticà II 
retornà la Biblia als catòlics. Només la persona que percep en el seu cor aquesta 
paraula pot ser part dels que ajuden a la renovació de l'Església i respondran les 
preguntes personals amb una elecció encertada. La Paraula de Déu és simple i 
cerca com a company un cor que escolti. Ni el clergat ni el Dret canònic poden 
substituir la interioritat de la persona.    
 
 
dissabte, 8 de desembre - Immaculada Concepció de Maria 
 

 
Gn 3,9-15.20 Déu digué a la serp: Faré 
que sigueu enemics tu i la dona, i el teu 
llinatge i el d'ella. Sl 97 Canteu al Senyor 
un càntic nou: ha fet obres prodigioses. Ef 
1,3-6.11-12 Déu ens elegí en Crist abans 
de crear el món, perquè fóssim sants. Lc 
1,26-38 L'Esperit sant vindrà sobre teu...; 
per això el fruit sant que naixerà 
l'anomenaran Fill de Déu. 
 

La plena de gràcia, Maria. Haver-se sentit estimat del tot engresca a servir del 
tot. Primer, l'amorosa iniciativa és de Déu; després Maria correspon feliç: sóc la 
serventa del Senyor, faci's en mi la teva paraula. També és l'experiència de 
Jesús: és conscient que el Pare ho ha posat tot a les seves mans; no li fa res 
despullar-se i rentar peus. Ah, Maria! Avui infinita gent no rep aquest amor 
fundant. Es viu por, soledat, rebuig, rapinya, opressió. Matrimonis arrapats en la 
indigència, fills desatesos, fam, malaltia... Et va preocupar, Maria, la manca de vi 
en unes noces. Mira amb misericòrdia tants i tantes que avui no reben amor. 
Digues al teu fill que no tenim vi, tu que ets vida, dolcesa i esperança nostra. En 
el treball diari amb immigrants no deixem de gemegar i plorar. A través d'ells ens 
veiem desterrats, en una vall de llàgrimes. 
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2n diumenge d'Advent 
9 de desembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ba 5,1-9 Jerusalem, vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu. Sl 125 
Renoveu la nostra vida, Senyor, com l'aigua renova l'estepa del Négueb. Fl 1,4-
6.8-11 Demano en la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més, fins 
a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit. Lc 3,1-6 Una veu crida en el 
desert: obriu una ruta al Senyor. 
 
 
L'acompanyament de les vides precàries de la immigració  horroritza. Per a molts 
les condicions d'existència són terriblement cruels. Desborda el patiment, no hi 
ha sentit, sinó camins sense sortida. Desert enmig del primer món. Com altres 
realitats humanes, la immigració està feta de grandeses i de misèries. No se sol 
emigrar per gust: uns fugen, altres cerquen; uns volen salvar la seva gent, altres 
només pensen en ells mateixos. La crisi, a més, provoca una segona immigració 
per no dir que la fa crònica. Trencar nous vincles, deixar quatre pertinences, 
tornar a oblidar... Ja no es tenen llàgrimes per plorar. Hi haurà Nadal? Una veu 
clama. 
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dilluns, 10 de desembre 
 
 
Is 35,1-10 Enrobustiu les mans que es deixen caure, afermeu els genolls que no 
s'aguanten. El país de la set és ple de fonts d'aigua. Sl 84 El Senyor donarà la 
pluja i la nostra terra donarà el seu fruit. Lc 5,17-26 Jesús ensenyava i els 
mestres de la Llei eren allà asseguts. El Senyor movia Jesús a curar els malalts. 
Uns homes portaven un paralític... 
 
 
El cardenal Martini veu l'Església endarrerida 200 anys. asseguda al marge, 
mentre la humanitat avança sense Crist. Li dolia veure "fora de servei" l'Església, 
el servei de portar el món davant Jesús, com van fer els atrevits voluntaris, 
despenjant el paralític pel teulat. L'Església podria fer néixer aigua a mil racons 
del món, només caldria que es deixés moure i commoure pel misericòrdiós poder 
de Déu. Temem que no prefereixi reservar-se ben controlats els seus tresors 
improductius. Joan XXIII, en canvi, invertí en els Drets Humans la seva Pacem in 
Terris...  
 
 
 
dimarts, 11 de desembre 
 
 
Is 40,1-11 El Senyor vetlla com un pastor pel ramat, l'aplega amb el seu braç 
porta al pit els anyells, acompanya les ovelles que crien. Sl 95 Els arbres 
s'alegren en veure que ve el Senyor a judicar amb justícia. Mt 18,12-14 Si un ho-
me té 100 ovelles i se n'esgarria una, no deixa les 99 per buscar-la? Si la troba, 
tindrà més alegria per aquesta que per les 99 que no s'havien esgarriat. Així el 
Pare no vol que es perdi ningú. 
 
 
Jesús va baixar al nostre barranc. Hi ha massa gent que ho passa malament. 
Quants nens amb pares separats! Quants infants sense menjar, sense escola, 
sense casa! Ovelles sense pastor. El profeta Isaïes sentia un Déu pare/mare, 
tendre per a agafar a coll. Doncs Jesús imita el Pare. També ens crida a fer 
cordada per tal d'arribar als últims, als estimbats de la vida. Atenció! Tothom és 
necessari perquè cal arribar a tots els racons del món. No siguem creguts com 
els fariseus... Unim-nos a l'alegria divina de recuperar un en contra de 99. 
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dimecres, 12 de desembre 
 
 
Is 40,25-31 Els qui es fien del Senyor cobren noves forces, alcen el vol com les 
àligues, caminen sense cansar-se, corren sense extenuar-se. Sl 102 El Senyor 
et sacia d'amor entranyable. Mt 11,28-30 Feu-vos deixebles meus que sóc 
benèvol i humil de cor. El meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera. 
 
 
Com que el repte és gran, necessitem ales. L'amor de Déu les dóna. Amb Déu, 
no hi ha cansament. El jou cristià, d'implicació radical en la promoció del Regne 
de Déu, és un jou de dos colls. En un ha posat Jesús la testa! La invitació al 
treball és "amb mi", tal com ho captà engrescat sant Ignasi. Jesús estira amb 
força, amb tendresa. El món la necesita. L'Església de Joan XXIII i del Concili 
Vaticà II va tenir aquesta tendresa. En el "discurs de la lluna" va demanar que els 
romans tornessin a casa besant els fills en nom del Papa i consolessin. Llavors, 
l'Església decidí ser solidària.    
 
 
 
 
dijous, 13 de desembre - Santa Llúcia 
 
 
Is 41,13-20 No tinguis por, Israel, pobre cuc, que jo t'ajudo. Els pobres 
desvalguts buscaven aigua i no en trobaven. Jo, el Senyor, els escolto. Dalt les 
muntanyes faig néixer rius. Sl 144 El Senyor estima entranyablement tot el que 
ha creat. Mt 11,11-15 Des que ha vingut Joan Baptista fins ara, el Regne de Déu 
s'obre pas amb fermesa. 
 
 
Jesús predicava el Regne de Déu. Els seus deixebles després predicaven Jesús. 
Paradoxa? No! El Regne és Jesús. El Regne és com fa Déu les coses. I Déu 
dóna Jesús. Ell és la mostra i el resum de les relacions amb Déu i amb els 
germans: estimar, servir. Joan Baptista, en reconèixer Jesús, delata inaugurat el 
Regne. Avui el tenim molt cohibit i amagat. Molts cristians es veuen abocats a 
cercar aigua en el desert. Un germanet de Foucault, Giorgio Gonella, convida a 
cercar-la en el "desert dels parracs", l'indret on s'encarnà Jesús. 
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divendres, 14 de desembre - St. Joan de la Creu   
 
 
Is 48,17-19 Ah, si haguessis fet cas dels meus manaments! La teva felicitat es 
desbordaria com les onades del mar. Sl 1 Feliç l'home que estima la llei del 
Senyor. Mt 11,16-19 A qui comparar la gent del nostre temps? Com els nois, 
jugant a la plaça, criden als companys: "si toquem el flabiol, no voleu ballar; si 
toquem complantes, no feu senyals de dol". 
 
 
Joan Baptista era auster. Els fariseus no li van fer cas. Jesús no seguia els rigors 
de Joan. Tampoc li van fer cas. Els fariseus no van voler jugar. Deien de Jesús 
que era golut, amic de pecadors. Tots dos foren assassinats. De fet, l'aposta de 
Jesús era profètica, no sacrificis sinó entrega als altres. Ni ritus ni ascesis han de 
separar del germà. Aquest és el seu joc, també el de Déu, la caritat. Aquí hi ha la 
felicitat. "Tenia una sensació d'humanitat i de plenitud que feia dies que no 
aconseguia trobar", confessava un voluntari en acabar el seu primer servei.    
 
 
 
 
dissabte, 15 de desembre 
 
 
Sir 48,1-4.9-11 Elies era un profeta de foc; les seves paraules cremaven. Feliços 
els qui abans de morir veuran el teu retorn. Sl 79 Déu de l'univers, fes-nos veure 
la claror de la teva mirada, vine a salvar-nos. Mt 17,10-13 Jesús respongué: 
Elies ja ha vingut (el Baptista) i, l'han tractat com han volgut. Igualment el Fill de 
l'home haurà de patir a les seves mans. 
 
 
Déu sempre ha anat parlant a la humanitat. Cada profeta transmet la seva 
experiència divina, lluint el sentit profund de la història. Cada un és una 
llambregada de la mirada de Déu. Paradoxa: la màxima claror divina és la foscor 
de la creu. Dolor, amor. Avui la foscor és fam, guerra, discriminació, mentida. 
S`hi crucifica gent estimadora: Joana Jugan (ancians), pare Coll (dominiques), 
Molokai (leprosos), germà Rafael (servent orant), Bonifàcia (dona treballadora). 
Podem afegir-ne tants d'altres anònims. Els imitarem? 
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3r diumenge d'Advent 
16 de desembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So 3,14-18 Sió, el Senyor, el teu Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós; 
et renova el seu amor. Is 12 El Senyor és el Déu que em salva: confio, no 
m'espanto. Fl 4,4-7 La pau de Déu que sobrepassa el que podem entendre, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. Lc 3,10-18 Ve el 
qui és més poderós que jo. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. 
Joan Baptista era un convençut. Els deixebles després de Pasqua 
esdevingueren convençuts. Els seus pensaments i el seus cors estaven en 
Jesús. Cremaven. L'Esperit inspirava les seves vides. Comunicaven la bona 
notícia. Ara, a dos mil anys de distància, quina és l'efecte de tenir el pensament i 
el cor en Jesús? Diria que, en el propi entorn o més enllà, aprofitar totes les 
avinenteses per fer gustar el seu Regne. La conducta convenient per a realitzar-
ho ve dibuixada en les benaurances. Misericòrdia, netedat de cor, construcció de 
pau, fam de justícia, mansuetud, humilitat, pobresa d'esperit. Tots plegats hem 
de donar a conèixer Jesús, si volem que infants i joves puguin estimar-lo i seguir-
lo convençuts. 
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dilluns, 17 de desembre 
 
 
Gn 49,2.8-10 Jacob digué: els fills de Judà seguiran governant fins que vindrà 
aquell a qui és destinat. Sl 71 Déu meu, dóna al rei que governi amb justícia, que 
sigui recte amb els humils. Mt 1,1-17 Genealogia: fill d'Abraham, de Jacob, de 
Judà, de David, ... fill de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, ano-
menat Messies. 
 
 
L'Antic Testament desenvolupa la relació i pedagogia de Déu amb el Poble 
escollit. És una història nacional i una història sagrada. En Jesús aquest 
esquema queda desbordat. El seu messianisme és universal. Bategeu tota 
creatura, diu Marc. Feu deixebles totes les nacions, diu Mateu. "La història de la 
salvació passa a través de les ànimes humanes, però troba també la seva 
expressió en distintes comunitats, més encara esdevé, en cert sentit, història 
d'aquestes comunitats" escriu K. Woityla.  
 
 
 
 
dimarts, 18 de desembre 
 
 
Jr 23,5-8 Diu l'oracle del Senyor: "faré germinar un rebrot legítim del llinatge de 
David, i serà un rei excel⋅lent, que farà regnar en el país la justícia i el bé". Sl 71 
S'apiadarà dels pobres i dels febles, salvarà els desvalguts. Mt 1,18-24 Abans de 
viure amb Josep, es trobà que Maria esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. 
Josep la prengué a casa com esposa. 
 
 
¿Tingué por Josep de tanta responsabilitat? Amb ell el nen hauria d'aprendre a 
dir pare, a estimar la fusta i els claus, a pregar a Déu. Per ell Jesús serà 
descendent de David. No es tirà enrere: acceptà l'encàrrec! En cada família es 
repeteix aquesta confiança divina en la tasca de pare i mare. Pares! Compartiu 
amb Déu la responsabilitat dels fills que ell us confia! Els pertanyeu com a gent 
dipositària d'un tresor. Abans que no els feu cap catequesi ja percebran quina és 
la vostra relació amb Déu. Capten de seguida l'amor. Feu-los aquest regal.  
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dimecres, 19 de desembre 
 
 
Jt 13,2-7.24-25a La dona de Manoè era estèril. L'àngel li digué "Tu que no tenies 
fills ara en tindràs un". Li posà el nom de Samsó. Sl 70 Acabat de néixer em vaig 
emparar en tu. Lc 1,5-25 L'àngel digué a Zacaries: El Senyor ha escoltat la teva 
pregària. Elisabet et donarà un fill. Prepararà un poble ben disposat per acollir el 
Senyor. 
 
 
Sovint la Bíblia recorda la dificultat de certes dones per a ser progenitores de 
personatges que seran providencials per al poble. Isaac, Samuel, Samsó, Joan, 
... Les dones hauran demanat un fill. Déu desborda, donant un fill profitós a elles 
i al poble. La història és un teixit de collaboració humana i divina. A les portes de 
Nadal els cristians hauríem d'imitar Joan a preparar els camins del Senyor. La 
humanitat ho necessita. Déu ens necessita.   
 
 
 
dijous, 20 de desembre 
 
 
Is 7,10-14 El Senyor digué a Acaz: demana un senyal, tan avall com vulguis, a 
les profunditats, o tan amunt com vulguis, dalt al cel. La noia tindrà un fill i li 
posarà Emmanuel. Sl 23 Obriu portes, ha d'entrar el Senyor, el rei de la glòria. 
Lc 1,26-38 El sisè mes Déu envià l'àngel Gabriel a dur un missatge a una noia: 
No tinguis por, Maria. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús.  
 
 
En Déu vivim, ens movem i som. Aquest embolcall, només tangible en la fe, es 
mostra plenament en l'existència de Maria. En l'Anunciació queda absolutament 
inserida dins el projecte salvador de Déu. És cridada com a filla, per a acollir com 
a esposa la maternitat de la Paraula feta carn. I s'oferex a servir del tot la missió 
del seu fill: "que es compleixin en mi les teves paraules". Quin goig poder sentir 
el goig de Déu per tu! Val la pena considerar-ho. A Maria se li concedí participar-
ne. Cada cristià, rep semblant invitació. Aquesta unió de missió i de goig 
capgiraria la fredor i migradesa del nostre compromís. El món necessita alegria. 
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divendres, 21 de desembre - Sant Tomàs 
 
 
Cc 2,8-14 El meu estimat em diu: Aixeca't, amiga meva. Mira, el temps d'hivern 
ha passat, ja es veuen les flors. Sl 32 El Senyor és la nostra alegria. Feliç la 
nació que el té per Déu. Lc 1,39-45 Elisabet digué: tan bon punt he sentit la teva 
salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que 
has cregut! 
 
 
Encetem hivern! S'acaba l'hivern! Entra en escena un altre sol, un altre escalf. 
Per a l'Elisabeth la visita de Maria fou primavera. La vida està sembrada també 
d'agradables sorpreses: la salutació alegre, la telefonada, l'èxit, l'amor tendre, 
l'amistat segura. Avui recordem una llarga visita: tres mesos de companyia i... de 
rentar plats. Com compartirien aqueslles dues dones les meravelles de Déu! Un 
magnificat de tres mesos de durada. Què va? De durada eterna.  Nosaltres 
podríem copiar: dir pel nom, mirar a la cara, escoltar, ajudar. Aquestes alegries 
casolanes donen el goig de viure. 
 
 
 
dissabte, 22 de desembre 
 
 
1Sa 1,24-28 Anna s'endugué Samuel amb un toro de tres anys, mig sac de 
farina i un odre de vi. Aquest noi és el que jo demanava al Senyor, i ell me'l va 
concedir. 1Sa El Senyor fa que la dona estèril infanti set fills. Lc 1,46-56 Maria 
digué: La meva ànima canta al Senyor: L'amor que té als qui creuen en ell 
s'estèn de generació en generació. 
 
 
Només una mare sap el que és el regal d'un fill. Samuel i Jesús desperten en 
llurs mares l'admiració i l'agraïment infinit a Déu. S'afegeix en ambdós casos que 
el fill rescata de la vergonya de l'esterilitat o de la virginitat. "Déu exalça els 
humils". L'himne de Maria és incòmode per al poder, ni que pretengui dir-se 
cristià. La riquesa és efímera. Jesús suggereix treure un profit de la riquesa, que 
serveixi per guanyar amics entre els pobres, que després empenyin a entrar al 
cel. A qui tocarà la grossa avui? Al qui assimili el tarannà de Jesús. La grossa, 
grossa, és Nadal.   
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4t diumenge d'Advent 
23 de desembre 
 

 
 
 
Mi 5,1-4 Tu, Bet-Lèhem Efrata, 
petita per a figurar entre les famílies 
de Judà: de tu en sortirà el qui ha 
de regir Israel.  
 
Sl 79 Pastor d'Israel, vine a salvar-
nos.  
 
He 10,5-10 Crist deia a Déu quan 
entrà al món: "Déu meu, vinc a fer 
la vostra voluntat".  
 
Lc 1,39-45 Quan Elisabet sentí la 
salutació de Maria cridà amb totes 
les forces: ets beneïda entre totes 
les dones i és beneït el fruit de les 
teves entranyes. 
 
 
 
 

 
Maria va decidida a veure la vella cosina. Elisabeth la pot necessitar. Vol servir. 
Caldrà treballar-hi: anar a la font, cuinar i fer bugada. Anticipa la servicialitat que 
fomentarà en Jesús: "Feu el que ell us digui". Per ella Jesús avançà el primer 
miracle. La humanitat sencera necessita ajuda. Maria i Jesús són encarnació 
viva de l'amor de Déu que es manifesta servint. Sant Ignasi va viure com a do 
una conducta humilment amorosa envers Déu i els germans. En temps de crisi 
afinem l'esperit com Maria i Josep. Que ens siguin mestres de solidaritat. Servim!  
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dilluns, 24 de desembre  
 
 

2Sa 7,1-5.8-12.14.16 David digué a 
Natan: "visc en un palau de cedre mentre 
l'arca està en un envelat". Natan digué: 
"Fes tot el que et proposis, tens amb tu el 
Senyor". El Senyor digué: "Tu m'has de 
fer una casa a mi? Jo et faré un casal i et 
donaré un descendent. Li seré pare". Sl 
88 Ell em dirà: Sou el meu Pare, el meu 
Déu, la roca que em salva. Lc 1,67-79 
Zacaries, ple de l'Esperit, digué: Perquè 
Déu ens estima, ens visitarà un sol, que 
ve del cel, per il⋅luminar els qui viuen a la 
fosca i guiar els nostres passos per 
camins de pau. 

 
Pares, mares, avis, àvies, germans o germanes grans fan mans i mànigues aqu-
ests dies per tenir tothom a taula durant les festes. Cal fer equilibris. Aquesta 
costosa i esperançada preparació familiar és paràbola de la preocupació de Déu 
per reunir-nos a tots. Se li acudí una idea genial: oferir-nos el seu fill. Tant de bo 
en aquestes festes sigui el nostre punt de referència, el nostre convidat. O potser 
som nosaltres els seus convidats? Jesús de Betlem, casa del pa, és el bon 
pastor. Convé estar alerta i multiplicar també nosaltres l'acollida. Atenció a la 
gent sola.  
  
 
Vigília de Nadal 
 
Is 62,1-5 Per amor de Sió no vull callar, 
no vull reposar per Jerusalem fins que 
no aparegui com un raig de llum el seu 
bé. Sl 88 Feliç el poble que us aclama, 
caminarà a la llum de la vostra mirada. 
Ac 13,16-17.22-25 De la descendència 
de David, tal com ho havia promès, Déu 
ha donat a Israel un Salvador, que és 
Jesús. Mt 1,1-25 David va ser pare de 
Salomó, nascut de la muller d'Uries... 
Jacob va ser pare de Josep, l'espòs de 
Maria, de la qual nasqué Jesús, anomenat Messies. 
 
Enllestim el pessebre, quan l'encenguem hi cantarem lloances divines. Com deia 
"sàviament" un alumne ignorant en identificar el quadre de Murillo en un examen: 
"matrimoni amb nen". Així de normal, així d'humil. 
Mateu té especial interès de mostrar com la iniciativa de Déu passa per damunt 
d'impediments humans. La seva genealogia de Jesús es fixa en cinc dones 
progenitores del Messies: Tamar (incest amb violació), Rahab (prostituta), Rut 
(estrangera), la muller d'Uries (adulteri), Maria (verge). 
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Missa del Gall 
 
 

Is 9,1-6 Ens ha nascut un noi, ens 
ha nascut un fill. Sl 95 El cel se 
n'alegra, la terra hi fa festa, 
bramula el mar amb tot el que s'hi 
mou. Tt 2,11-14 Jesús s'entregà a 
si mateix per fer de nosaltres un 
poble apassionat per fer el bé. Lc 
2,1-14 Mentre eren a Bet-Lèhem 
va néixer el seu fill. El posà en un 
pessebre, perquè no havien trobat 
lloc a l'hostal. Les seves senyes 
són aquestes: trobareu un nen en 
bolquers, posat en una menjadora. 
 

No tenien casa, no tenien papers. Tants i tants com ells avui. De la cova en 
sortia llum. Rostre encès del nen que il⋅lumina les cares embadocades dels 
pastors. Déu Pare oficia a través de Maria, i de Josep, la primera eucaristia, la 
donació del fill, pa baixat del cel a la Casa-del-pa, que això significa Bet-Lèhem. 
Els bolquers recorden la túnica i la fona de David, armadura i armament per 
combatre el gegant Goliat. Els àngels canten admirats. Déu s'ha presentat 
voluntari de la humanitat. Pau, per tant, a la terra! Glòria al cel! 
  
 
Missa de l'alba 
 

 
Is 62,11-12 Digueu a la ciutat de Sió... 
a tu et diran "La-que-té-un enamorat". 
Sl 96 El cel proclama la seva justícia. 
Tt 3,4-7 L'amor que ens té Déu, no 
l'han mogut les obres bones que nosal-
tres havíem fet, sinó la seva bondat. Lc 
2,15-20 Arribem-nos fins a Betlem a 
veure això que ha passat. Hi anaren i 
trobaren Maria i Josep, amb el nen a la 
menjadora. 
 

Un infant, nat pobre, és apujat amb amor de pares. La dolcesa austera de Bet-
lem transporta cap als nens i nenes orfes d'amor. Nens del carrer caçats per 
policies o màfies d'òrgans, nens d'escombraries o refugiats, nens de cor dividit 
pels pares separats, nens soldat o nens del treball forçat. Els pastors moguts pel 
cant angèlic corren a descobrir Jesús en una família desplaçada. Aquests dies 
més que mai val la pena tenir estones de pregària per copsar les gestes d'amor 
diví. Perquè viure és estimar i només gosa estimar qui se sent estimat. Així com 
la planta no fruita sinó li toca el sol, tampoc el cor no s'obre a la vida si no és 
tocat per l'amor. Nadal n'és un cabàs a vessar.  
 15 
Nadal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is 52,7-10  Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que 
anuncia la pau i porta la bona nova. Tots els pobles veuran la salvació de Déu. 
Sl 97 Canteu! El Senyor ha fet obres prodigioses, mogut per l'amor que ell 
guarda fidelment. He 1,1-6 El Fill és resplendor de la glòria de Déu i emprempta 
del seu mateix ésser. Jn 1,1-18 Al principi ja existia el qui és la Paraula. I es va 
fer home i plantà entre nosaltres la seva tenda. Hem contemplat la seva glòria 
com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. 
 
"Ama'm més, Senyor, per estimar-te" (St Agustí) 
 
Busca'm més, per millor trobar-te. Neguiteja'm per no cercar-te. Neguiteja'm per 
retenir-te. Poda'm més per florir-te, 
Despulla'm més, per no disfressar-te. Ensenya'm a acollir, per esperar-te. Mira'm 
en tothom per en tothom veure't. 
 
Pere Casaldàliga a propòsit del pensament d'Agustí. 
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NÚMEROS A L’EVANGELI DE LLUC  
(Text de la BCI) 

 

Tret de l’u, hi ha 24 números a la narració de Lluc, llistats més avall. Posem 
també la llista dels conceptes  quantificats amb aquests números. Estan 
repetits si són quantificats amb diferents números. Per exemple, 5 pans o 10 
pans. El repte és casar números i conceptes segons fa l’evangeli. Hi ha els 
espais corresponents darrera cada número. (Estan en cursiva alguns 
conceptes que es sobreentenen en el text) 
 
hores, mesos, mesos, mesos, dies, dies, dies, dies, anys, anys, anys, anys, 
anys, anys, barques, homes, homes, homes, deixebles, deixebles, deixebles, 
deixebles, fills, peixos, membres (d’una família), membres, membres, tribus, 
tórtores, convidats, senyors, ovelles, ovelles, enllitats, monedes, criminals, 
cabanes, pans, pans, vegades, vegades, vegades,  ocells, germans, ciutats, 
ciutats, espases, colomins, ofenses, gerres, gerres, penediments, germans, 
marits, dracmes, leprosos, leprosos, vegades,  espases, quilòmetres, vianants, 
cistelles, persones, sacs, sacs, molineres, per u, denaris, denaris, denaris, 
servents 
 

2 peixos, ______, ________, __________, 
_______, ________, _________, 
_________, __________, _________, 
_________, ___________, ___________, 
_________, _________, ___________ 
3 ________, __________, ____________, 
___________, __________, __________, 
_________, ___________, __________ 
4 ___________    
5 ____________, _____________, 
______________, _________, 
__________, _________, ____________ 
6 _____________               

7 __________, ________, ____________, 

_______________, ___________ 

8 ______________ 



9 ______________ 

10 __________, _________, __________, 

________________, _____________ 

11 ______________, _____________ 

12 _______, __________, _________, 

________ 

18 ______________, _____________ 

30 ______________ 

40 ______________ 

50 ______________, _____________ 

72 _______________ 

80 _______________ 

84 _______________ 

99 _______________ 

100 ______________, _____________, 

_________, __________________ 

500 _______________ 

5000 ______________ 

10000 _______________,  

20000 _______________ 
 



 
2 peixos, barques, deixebles, colomins, denaris, membres, convidats, fills, senyors, enllitats, molineres, dies, monedes, criminals, 

tórtores, espases 

3 hores, mesos, dies, anys, cabanes vianants, pans, membres, vegades 
4 vegades 5 mesos, pans, ocells, membres, germans, vegdes, ciutats 

6 mesos 7 anys, ofenses, penediments, germans, marits 8 dies 9 leprosos  

10 dracmes, leprosos, servents, vegades, ciutats 11 deixebles, quilòmetres  
12 anys, deixebles, cistelles, tribus 18 persones, anys 30 anys 40 dies 50 denaris, gerres 72 deixebles 80 sacs 84 anys 99 ovelles 100 

ovelles, sacs, gerres, per u 500 denaris 5000 homes 10000 homes 20000 homes 

 


