
l’Advent
Renovats per

Déu de l’univers, renova’ns fes-nos veure la llum 
de la teva mirada i serem salvats.

Salm 80
Som ja a les darreres setmanes 
del nostre calendari d’aquest 
any 2020, però en el calendari 
litúrgic, iniciem un nou Cicle, 
una nova oportunitat.

Us demano endinsar-nos durant 
quatre setmanes, a l’Advent. 
Aquest és un temps per preparar 
la celebració del naixement de 
Jesús a Betlem, i no únicament 
com un fet històric, sinó com a 
fet real per aquest temps, és a 
dir, l’avui.
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Som cridats a tenir, i buscar un temps i 
un espai per viure’l. Fent servir la lectura 
de la Paraula, la reflexió, el silenci, 
i la pregària. Elements per renovar-nos 
a cadascú de nosaltres. Visquem el Jesús 
anunciat, i aprofitem per valorar el nostre 
testimoni i conversió, avui.

Anunciem aquest temps amb il·lusió i goig, 
encara que les circumstancies que vivim 
són molt complicades, per nosaltres i pel 
món sencer.

Però proclamem i fem realitat el Jesús 
que neix i creix dins nostre en aquest 
temps d’Advent. Viu-ho, Tu, Jo, Tots com 
una nova oportunitat per a aprofundir 
de manera espiritual, personal, familiar i 
social, dins les normes de comportament 
que hem d’observar actualment. I puguem 
idear una celebració i participació, nova, 
“connectats” a l’Advent. 

I per últim recordar al salmista: Déu 
de l’univers, renova’ns fes-nos veure la 
llum de la teva mirada i serem salvats. 
Necessitem renovar-nos, de tots aquests 
esdeveniments i foscors que vivim, 
i buscar la llum de Déu que de ben segur 
ens guiarà. Són setmanes per renovar 
la confiança, l’esperança i el nostre 
compromís, el nostre testimoni, i per 
poder apropar-nos a Déu i al seu Fill, 
Jesús i manifestar-lo.

Aprofitem el temps d’Advent 
per renovar-nos.



Viure en comunió 
amb Jesús 

el camí esta preparat 
Caminem!!

sobre meu 
Déu reposa

el seu regnat 
no tindrà fi

1r Diumenge d’Advent, 
29 de novembre de 2020

2n Diumenge d’Advent, 
6 de desembre de 2020

3r Diumenge d’Advent, 
12 de desembre de 2020

4t Diumenge d’Advent, 
20 de desembre de 2020
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... heu rebut tota mena de riqueses, tant 
de paraula com de coneixement. I és 
que el testimoni de Crist s’ha refermat 
tant entre vosaltres, que no us manca 
cap mena de do, mentre espereu la seva 
manifestació. Déu també us mantindrà 
ferms fins a la fi, perquè el dia que vindrà 
nostre Senyor Jesucrist sigueu trobats 
irreprensibles. Déu és fidel, i és ell qui us 
ha cridat a viure en comunió amb el seu 
Fill Jesucrist, Senyor nostre.

(1 Corintis 1:5-9)

Escolteu una veu que crida: «Prepareu en 
el desert, el camí del Senyor, aplaneu en 
l’estepa una ruta al nostre Déu.

S’alçaran les fondalades, s’abaixaran 
les muntanyes i els turons, el terreny 
escabrós serà una plana, i la serralada, 
una ampla vall. Llavors apareixerà la 
glòria del Senyor i tothom veurà alhora.

(Isaïes 40:3-5)

 L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre 
meu, perquè el Senyor m’ha ungit.

M’ha enviat a portar la bona nova 
als pobres, a curar els cors abatuts, 
a proclamar als captius la llibertat i 
als presos el retorn de la llum, 
a proclamar l’any de gràcia del Senyor, 
el dia que el nostre Déu farà justícia, 
a consolar tots els qui estan de dol,..

(Isaïes 61:1-2)

L’àngel entrà a trobar-la i li digué:  —Déu 
te guard, plena de la gràcia del Senyor! 
Ell és amb tu. Ella es va torbar en sentir 
aquestes paraules i pensava per què la 
saludava així. L’àngel li digué: —No tinguis 
por, Maria. Has trobat gràcia davant de 
Déu. Concebràs i tindràs un fill, i li posaràs 
el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran 
Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà 
el tron de David, el seu pare. Regnarà per 
sempre sobre el poble de Jacob, i el seu 
regnat no tindrà fi.

     (Lluc 1:28-33)
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