
Centre de Pastoral Litúrgica 

An
y 

cr
is

tà

1

Advent
VENIU, SENYOR JESÚS!

El Senyor 
és a prop!

Us esperem ara, per Nadal, 
infant petit a Betlem.

Us esperem dia rere dia, 
en el camí de les nostres vides.

Us esperem al fi nal de tot, 
en la vida plena del Regne.

Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble!
El Senyor és a prop per salvar els seus fi dels,
i la seva glòria habitarà enmig nostre.

La fi delitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la bondat i la pau;
la fi delitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.
     (Salm 84)



Des de molt antic, el profeta Isaïes anunciava:

–  Vindrà el Senyor,
  i farà justícia als desvalguts,
  i posarà pau entre les nacions.
  Ningú no serà dolent ni farà mal mai més,
  perquè el coneixement del Senyor omplirà els cors.

Allà al Jordà, l’últim profeta, Joan Baptista, proclamava:

– Prepareu el camí del Senyor,
  aplaneu les seves rutes!
  Convertiu-vos,
  que el Regne del cel és a prop.

I a Natzaret va començar tot:

– Déu te guard, plena de gràcia,
  el Senyor és amb tu.
  No tinguis por, Maria:
  tindràs un fi ll, i li posaràs el nom de Jesús.

Aquesta és la història de l’amor de Déu. I nosaltres cada any, cada Ad-
vent, la recordem i la renovem:

❖ com Isaïes, desitgem un món nou, transformat, ple de Déu, on no hi 
hagi mal, ni dolor, ni injustícia, ni pobresa, ni tancament de cor;

❖ seguint la crida de Joan Baptista, volem preparar el camí del Senyor: 
volem transformar el nostre cor i volem transformar el nostre món;

❖ i com Maria, amb tota la confi ança, amb tot l’amor, amb un esperit ben 
fondo de fe i de pregària, esperem el naixement d’aquell infant que 
renovarà les nostres vides; aquell infant que neix a Betlem i que ens 
crida a compartir un dia la seva vida per sempre.

LA CORONA: ADVENT A CASA

Una bona manera de viure a casa aquest temps de preparació de la vin-
guda del Senyor és fer-hi la corona d’Advent.

La corona d’Advent consisteix en una corona feta amb branques verdes 
(sense  fl ors, que seran més pròpies del Nadal) en la qual es fi xen quatre 
ciris vistosos. La corona es pot penjar del sostre amb un llaç o col·locar-
se en algun altre lloc destacat.

El primer diumenge d’Advent (o sigui, quatre diumenges abans de Nadal), 
abans de dinar (o el dissabte anterior al vespre, o en qualsevol altre mo-
ment que vagi bé) s’encén un ciri de la corona; el segon diumenge, dos; 
el tercer, tres; i el quart, tots quatre. Així es va assenyalant el pas de les 
setmanes fi ns a Nadal.

L’encesa s’acompanya d’una pregària, com la que posem en aquesta pà-
gina; també es pot cantar un cant i la pregària; o la pregària, el parenostre 
i l’avemaria; o llegir els textos de la pàgina de l’esquerra; o llegir la primera 
lectura de la missa del diumenge...

Si hi ha infants a casa, el ritu de la corona els pot ajudar a viure més cris-
tianament la preparació del Nadal. I si no n’hi ha, també serà una bona 
ocasió de pregària familiar adulta: o bé dels esposos sols, o bé dels es-
posos amb els fi lls grans o altres membres de la família.

Jesús, germà, Senyor,
vine enmig nostre.

Volem preparar la teva vinguda.
Et volem rebre.

T’esperem,
perquè transformis les nostres vides

i ens portis la teva llum,
la teva pau, el teu amor. Amén.




