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Què és l’Advent?
Sentit
“Advent” és una paraula provinent del llatí i que significa
“vinguda”, ja que és el temps
litúrgic de la preparació de la
vinguda del Senyor en el misteri de Nadal. Té el seu origen
en la festa de Nadal, apareguda a Orient al segle IV, que
es celebrava el 6 de gener i a
Occident el 25 de desembre,
coincidint amb la festa romana del “dia del sol”. I entre
els segles IV i VI a Hispània i
les Gàl·lies va néixer l’Advent
amb la intenció de ser una
preparació per al Nadal, semblantment com la Quaresma
envers la Pasqua. En un principi constava de sis diumenges, si bé foren reduïts als
quatre actuals que coneixem.
L’Advent no és solament preparar una vinguda passada
de fa dos mil anys sinó també una vinguda constant, de
cada dia, tot esperant la vinguda definitiva del Senyor.
L’Advent és també el temps
de Maria, la Mare de Déu,
que amb el seu sí generós
donà al món la Llum eterna,
Jesucrist. Precisament, durant l’Advent celebrem la solemnitat de la Immaculada
Concepció de la Mare de Déu,
el dia 8 de desembre.
Desenvolupament
L’Advent comença en la nostra litúrgia romana quatre
diumenges abans de Nadal.
Això fa que no tingui sempre
la mateixa extensió, perquè
el dia de Nadal –25 de de-

sembre– no és un dia fix de
la setmana. Per tant, l’Advent
s’inicia segons cada any en el
diumenge que s’escau entre
els dies 27 de novembre i 3 de
desembre. Té, això sí, quatre
diumenges, cada un amb una
temàtica concreta: així, en el
primer diumenge, el fil conductor és l’última vinguda
de Jesús, al final dels temps
i la crida a estar en actitud
vigilant; el segon i el tercer
diumenges tenim com a protagonista a Joan Baptista, el
precursor de Jesús, que ens
anuncia la seva vinguda i ens
convida a preparar-li el camí;
i el quart diumenge contemplem ja la immediatesa del
Nadal amb la figura de Maria, la Mare de Déu i també a
sant Josep, el seu espòs.

Cal dir, també, que l’Advent
es divideix en dues parts: la
primera va del primer diumenge d’Advent fins el dia
16 de desembre i la segona
part va del dia 17 de desembre al dia 24 de desembre. La
primera part té un to marcadament escatològic, és a dir,
d’anunci del final dels temps
i la nostra consegüent actitud de vigilància i la segona
part té un to marcadament
nadalenc, ja que contemplem
els anuncis dels naixements
de Jesús i de Joan Baptista.
L’Advent finalitza amb l’hora
nona del dia 24 de desembre,
a mitja tarda.
En la vida cristiana
L’Advent, com cada temps
litúrgic, té una repercussió

per a la nostra vida cristiana.
Podríem destacar, almenys,
cinc actituds de cara el temps
d’Advent: l’esperança (malgrat les dificultats), preparar
el camí del Senyor (disposar
els nostres cors), la joia (de
saber que Déu ens salva), la
pregària (“Veniu, Senyor Jesús”) i la paciència (treballar
constantment malgrat costi).
Són actituds que ens ajuden
a veure que hem de fer camí
per tal d’anar construint el
Regne de Déu que ell ens ha
promès, mentre esperem la
vinguda definitiva del Salvador. L’Advent ens ajuda a tenir una actitud d’esperança,
de vetlla, de treballar cada
dia preparant els camins del
Senyor.

Agenda litúrgica
Dissabte, 1
17.00
17.45
19.00

Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Vida parroquial, reunió del grup de Vida Creixent.
Missa vespertina del DIUMENGE I D’ADVENT.
Ints. Miquel Abelaira Matas (20è aniversari), Ricard Vila (8è aniversari),
Josep Mimó Maese (29è aniversari), Jaume Cañadell, Maria Lluisa Demessy,
Josep Tobella i Trinitat Doll.

Diumenge, 2 - DIUMENGE I D’ADVENT
11.15
12.30

Dilluns, 3
09.45

Dimarts, 4
09.45

Missa a la capella de l’hospital.
Missa major del DIUMENGE I D’ADVENT.
Ints. Josep Quer i Pujol, Esteve Valldeperas i Natàlia Combas.
Missa a la capella de les Escolàpies.

Dijous, 6

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.
Missa a la capella de les Escolàpies.
Missa a la capella de les Escolàpies.

Divendres, 7
09.45
19.00

Missa a la capella de les Escolàpies.
Vespres i Missa Vespertina de la Immaculada Concepció.
Ints. Família Llovet Pascual i Família Llovet Plaza.

Dissabte, 8
11.15

12.30
17.00

Dissabte, 1 Sant Eloi, bisbe, patró
dels orfebres i platers. Sant Cassià, màrtir.
Sant Marià, màrtir.

Diumenge, 2

Santa Bibiana,
verge i màrtir. Santa Elisa, verge.

Dilluns, 3

Sant Francesc Xavier,
prevere i patró de Navarra, de l'India,
Mongòlia i Paquistan. Sant Sofonies,
profeta.

Dimarts, 4 Sant Joan de Damascè,
prevere i doctor. Santa Bàrbara, verge,
màrtir i patrona dels miners.

Dimecres, 5
Sant Dalmau, bisbe.

Dimecres, 5
09.45

Santoral

Missa a la capella de l’hospital.
Ints. Jaume Moragas (8è aniverari).
Missa de la IMMACULADA CONCEPCIÓ.
Ints. Pere Garí Aixendrí, Núria Coll Muntanyola, Concepció Bordoñau
Gonzalez, Joan Jorba Margarit i Montserrat Quer Aiguadé.
Missa vespertina a la residència Santa Oliva.

Que descansin en la Pau del Senyor
† Jaume Casals Hernández, 85 anys; † Antònia Collado Martínez, 80 anys;
† Isabel Lajunta Izquierdo; † Manuela Giménez Lapuente, 80 anys.

Sant Sabas, abat.

Dijous, 6 Sant Saver, bisbe i màrtir.
Santes Cristina i Beatriu, màrtirs.

Divendres, 7 Sant Ernest, màrtir.

Sant Florenci, bisbe. Santa Carina, verge
i màrtir. Santa Gertrudis, abadessa. Beat
Francesc Palau i Quer, fundador. Sant
Severí, màrtir.

Dissabte, 8 Sant Godofred, bisbe.

Beata Isabel de la Trinitat. Sant Deodat I,
papa.
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Comentari de l’evangeli del Diumenge I d’Advent
Igual que en els altres dos evangelis sinòptics, Jesús pronuncia un gran discurs poc abans de la seva passió. A l’evangeli de Lluc és l’últim ensenyament
públic de Jesús, tot i que Jesús reserva encara unes paraules als seus deixebles en el sopar pasqual (22,14-38). Es tracta d’un discurs apocalíptic, igual que
trobem a l’evangeli de Marc (Mc 13) i a l’evangeli de Mateu ( Mt 21,5-38). Lluc comença parlant de «prodigis», ja anunciats a 21,11, per descriure els elements
que caracteritzaran el final dels temps (vv. 25-26): una catàstrofe còsmica, l’angoixa, la por i l’ansietat per una banda, i l’aparició del Fill de l’home davant la
humanitat per una altra. Les nacions restaran atemorides davant del comportament del mar –element simbòlic que s’identifica amb el maligne–, perquè
Israel és un país de camperols que desconeixen l’onatge i les tempestes (Sl 64,8; Is 24,19). Igualment, la terra s’estremirà vigorosament i provocarà el pànic
dels homes. Es tracta d’una descripció apocalíptica pròpia del judaisme que subratlla la universalitat de la catàstrofe. Però aleshores, apareixerà «el Fill
de l’home venint en un núvol» (v. 27) en una clara al·lusió al Messies ressuscitat com a compliment de les promeses de Déu del que ja parlava Daniel (Dn
7,13-14). La vinguda del Fill de l’home coincideix amb el judici sobre les nacions i la redempció del poble d’Israel, que llegim al llibre de l’Apocalipsi 19,11-16.
També Pau comparteix l’esperança del retorn de Jesús, la parusia, (1Te 1,9-10) i els evangelistes Marc (Mc 13,26;14,62) i Mateu (Mt 16,27; 19,28;24,30). El v. 28
és una exhortació en la qual Lluc interpel·la els qui l’escolten a alçar els caps perquè ja no pateixen ni humiliació, ni opressió, ni persecució (cf. Lc 21,12-19),
sinó que han estat rescatats (cf. Mc 10,45) per Crist. Els últims tres versets (vv. 34-36) són un ensenyament moral de Jesús que no tenen cap paral·lel sinòptic.
De fet, són consells que no pretenen assegurar la felicitat, sinó fer entendre que cal estar alerta perquè «aquell dia» (v.34) pot arribar en qualsevol moment.
Per això, és necessari no distreure’s en excés amb els plaers del món, no sigui que ens sorprengui pel seu caràcter imprevisible. Només la vigilància i la
pregària permetran als creients evitar la catàstrofe final (cf. Mc 14,38). Cal mantenir-se ferms i resistir a les banalitats del món amb una conducta fidel a
l’ensenyament de Jesús. No cal esperar al final dels temps per viure segons l’Evangeli. (Mar Pérez / cpl.es)

