
 
 

 
  

Sentir el que diuen les persones divines:  
Fem redempció del gènere humà  

Ignasi de Loiola. Exercicis Espirituals  
 

 
 

 

 
 
 

Advent 2015 - Cicle C  
Comunitat Jesuïtes Beat Pere Favre  

Associació Àkan – Girona 
  



Fem redempció del gènere humà | Advent 2015 (Cicle C) 
 

2 
 

 
Invitació  
 
"El millor que m'ha passat a la vida és conèixer Jesús de Nazaret i 
els seus amics, els pobres", confessava el ben recordat bisbe auxiliar 
de Barcelona, Joan Carrera.  
 
L'Advent és una oportunitat de recerca, de memòria, de melangia, 
d'esperança. Vine, Senyor Jesús! I l'espera s'escurça en la mida que 
ens impliquem en el món del dolor. S'hi aspiren flaires de resurrecció.  
 
El que heu fet a algun d'aquests petitons, a mi m'ho heu fet.  
 
Refiats de la seva paraula, fem eucaristia i toquem cos de Crist cada 
vegada que ens pastem amb les inquietuds del pobre.  
 
Porteu-vos les càrregues els uns als altres. 
  
Només cal apropar-se o considerar tants immigrants i refugiats o bé 
els col·lectius vulnerables de dones i d'infants per sentir el clam 
esquinçat de tot el món demanant fraternitat.  
 
L'eucaristia de Jesús serena i conforta. Si no hi acudeixen els primers 
convidats, s'hi invita tots els perduts per les places i camins del món, 
cecs, coixos, pobres...  
 
Aquest llibret proposa pessigar cada dia unes engrunes del pa de la 
Paraula de la celebració de l'Advent, des de la perspectiva del dolor 
humà, com un tast de l'exquisit banquet diví. 
  
Dibuixos: Maximino Cerezo Barredo, cmf  
Comentaris: Santi Thió i de Pol, sj 
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Diumenge, 29 de novembre  
1r diumenge d'Advent 

 
 
Jr 33,14-16 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. Vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera d'agradar a 
Déu. Lc 21,25-28.34-36 Estigueu alerta pregant en tota ocasió i 
demanant que pugueu sortir-vos-en i us pugueu mantenir drets 
davant el Fill de l'home. 
  
L'Advent concentra les llargues esperes del món. Reduïm la marxa 
perquè ens atrapin les nostres potser tímides esperances. Sense 
gairebé saber-ho ni valorar-ho prou ens arriben uns migrants 
carregats d'esperances ben provades. En el camí han tingut 
experiència que Déu acompanya: així ho confessen obertament. Les 
promeses de Déu es compleixen. Serà bo correspondre-li, fent el que 
li agrada, que copiem la seva manera de fer, que cuidem uns dels 
altres, que estimem fins al final. Per a realitzar-ho hi ha una ruta 
absolutament encertada, Jesús. 
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Dilluns, 30 de novembre  
Sant Andreu, apòstol 
  
Rm 10,9-18 No hi ha cap diferència entre jueus i no jueus: uns i altres 
tenen el mateix Senyor, que enriqueix tots els qui l'invoquen. Ara bé, 
si no n'han sentit a parlar, com podrien creure-hi? Sl 121 Anem a la 
casa del Senyor, allí hi ha els tribunals de justícia. Mt 8,5-11 Un 
centurió anà a trobar Jesús. -El meu criat és al llit a casa. -Vinc a 
curar-lo. -Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva.  
 
La pau només es pot construir sobre la justícia. Cal remeiar les 
causes dels conflictes. L'abús de poder i la discriminació en són. El 
centurió, estranger, s'apiadà del criat amb dolors terribles i acudí a 
Jesús amb fe i humilitat. No sóc digne que vinguis a casa meva! No 
cal pujar a la muntanya per aprendre com és Déu. Jesús ens ve a 
casa. Té un programa concís: fraternitat perquè som fills. La 
fraternitat no val també per la relació entre nacions? Tan difícil és la 
compassió humana? 
 
 
Dimarts, 1 de desembre  
 
Is 11,1-10 Diu Isaïes 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 Déu meu, 
doneu al rei el vostre dret. S'apiadarà dels pobres i dels febles. Lc 
10,21-24 Jesús, ple de l'entusiasme de l'Esperit Sant, digué: Us 
enalteixo Pare, perquè heu revelat als senzills el que amagueu als 
savis. 
  
Jesús aconseguí donar-nos el mateix generós Esperit que el guià de 
Betlem a la Pasqua. Només duia una dèria al cor: encomanar-nos 
l'Esperit d'amor apassionat al Pare i als germans. Dedicà la vida a 
aquesta feliç missió i en va donar un tast als deixebles. Van tornar 
exultants després de provar-ne els primers fruits: malalts guarits i 
pobres reconeguts. En aquell moment Jesús s'entusiasmà. La joia 
d'un i dels altres consistí a adonar-se que participaven de la mateixa 
misericòrdia divina. És aquesta avui l'alegria de l'Església? 
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Dimecres, 2 de desembre  
 
Is 25,6-10 En aquesta muntanya, el Senyor de l'univers prepararà per 
a tots els pobles un convit de plats gustosos. 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. S'ha arribat als mil milions. La crisi mossega 
també la societat espanyola. Es calcula un milió i mig de famílies en 
atur tant el pare com la mare. Hi ha gana. Jesús preguntà 
senzillament mentre feia seure tothom en rotllanes de cinquanta: -
Quants pans teniu? i va començar a repartir amb l'ajuda de tots els 
deixebles. De sempre l'Església ha tingut un servei ordenat de la 
caritat. Ara bé, en la crisi està mancant un esforç comunitari més 
global. Quines són les iniciatives parroquials? També en la societat, 
des de les bases i les associacions de veïns fins a les altes esferes. 
La caritat hauria de tenir mil enginys.  
 
 
Dijous, 3 de desembre  
Sant Francesc Xavier  
 
Is 26,1-6 Confieu sempre en el Senyor, que és la roca eterna. Sl 117 
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo, perdura eternament el seu amor. 
Mt 7,21.24-27 Només entraran al Regne els qui compleixin la voluntat 
del meu Pare del cel. Qui escolta aquestes paraules meves i les 
compleix és com un home prudent que ha construït la seva casa 
sobre roca.  
 
Déu Pare és un voluntari de la humanitat. Envia el fill. Jesús és un 
entusiasta d'aquesta voluntat del Pare. És el seu aliment. Envia els 
deixebles. Els encomana aquesta passió per la voluntat de Déu. Sant 
Pau recomana la recerca del que plau a Déu. Sant Ignasi en recull 
els fruits: acabava sempre les seves cartes amb el desig comú de 
conèixer la voluntat de Déu i complir-la. Desig del Papa, envià Xavier 
a l'Índia. La seva consolació per les Illes del Moro: fer la voluntat de 
Déu. 
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Divendres, 4 de desembre  
 
Is 29,17-24 D'aquí a poc temps, els ulls dels cecs passaran de la 
fosca a la llum i els violents s'hauran fos. Sl 26 El Senyor m'il·lumina 
i em salva. Mt 9,27-31 Dos cecs seguien Jesús. -Creieu que puc fer 
això que dema-neu? -Sí que ho creiem. Els tocà els ulls i recobraren 
la vista.  
 
Jesús s'adona que els fariseus, pensant veure-hi, no veien res. En 
canvi, els qui sense veure-hi el creien amb el poder de curar 
acabaven veient-hi. Aquesta és la lliçó: la fe en Jesús il·lumina els 
ulls del cor, perquè vegin l'essencial. Jesús desvetlla la consciència 
dels seus amics i fidels. Han d'atendre presos, malalts, ancians, 
infants del carrer, dones discriminades, drogoaddictes, abusats 
econòmicament i laboral, els sense sostre, aturats, assetjats... 
Senyor, que hi vegi!  
 
 
Dissabte, 5 de desembre  
 
Is 30,19-21.23-26 El Senyor donarà la pluja per regar els camps que 
hauràs sembrat. A cada muntanya i a cada turó, els recs aniran plens 
d'aigua. Sl 146 És infinita la saviesa del Senyor. Conforta els cors 
desfets i embena les ferides. Mt 9,35-10,1.6-8 Jesús, veient les 
multituds com ovelles sense pastor, digué als deixebles: "la collita és 
abundant, però hi ha pocs segadors". Els donà poder de guarir tota 
malaltia.  
 
Una de les amenaces greus contra el medi ambient és la pol·lució de 
l'aigua. La germana aigua de Francesc d'Assís està en perill. Ai 
l’Amazones! A més, hi ha societats que l'acaparen. "Un altre món és 
possible" reclama l'ús correcte de l'aigua. És més, la referència 
d'Isaïes a Déu creador i provident reforça el seu destí universal i 
exigeix l'agraïment i la correcta distribució del do rebut. Els cristians 
disposem de fonts absolutament sanadores. La fraternitat. La filiació. 
Justícia i misericòrdia. Apliquem el remei a la ferida. 
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Diumenge, 6 de desembre  
2n diumenge d'Advent  

 
 
Ba 5,1-9 Jerusalem, vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu. 
Posa't al front per diadema la glòria de l'Etern. Sl 125 Quan el Senyor 
renovà la vida de Sió ho crèiem un somni. Fl 1,4-6.8-11 El que jo 
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.  
 
Esmicolat ara fa vint anys el mur de Berlín, n'han sorgit altres. 
Migroeurop denuncia com assassines les fronteres greco-turca, de 
Lampedusa, de Marroc-Algèria, de Calais. Més de 14000 morts al 
mar. Quants no hauran mort en les rutes del desert? Lluc recull Isaïes 
quan diu que s'hi obrin camins. Els migrants són una comitiva de fills 
de Déu. Pau entén que s'ha de créixer en amor i Baruc recomana 
revestir-se de la bondat de Déu. Diàriament avergonyeix la conducta 
humana si s'examina la injusta distribució de la terra. La llei 
d'estrangeria és constitucional? Que ens trobi el Nadal carregats de 
finor d'esperit i de fruits de justícia.  
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Dilluns, 7 de desembre  
Sant Ambròs, bisbe de Milà  
 
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. 
Hi passa el camí dels redimits. Sl 84 El Senyor donarà la pluja i la 
nostra terra donarà el seu fruit. Lc 5,17-26 El Senyor amb el seu 
poder movia Jesús a curar els malalts. Uns homes miraven de posar 
el paralític davant d'ell.  
 
"Aneu, ensenyeu, cureu" és el lema del cardenal Martini, successor 
d'Ambròs. En unes converses afirma patir perquè li fa la impressió 
que l'Església queda al marge, mentre la humanitat avança sense 
Crist. ¿No dol veure "fora de servei" la missió de l'Església, que 
consisteix a anunciar la identitat de Jesús, Paraula del Pare, lliure, 
savi, tolerant, laic entre els laics, sant entre pecadors, inexpugnable 
en saviesa i transparent en nuesa, que atrau perquè estima, donador 
de si mateix, de riquesa espiritual i d'esperit profètic? 
 
  
Dimarts, 8 de desembre 
La Immaculada Concepció  

 
Gn 3,9-15.20 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, irreprensibles als seus ulls. Lc 1,26-38 
L'Esperit sant vindrà sobre teu, i el poder de 
l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per 
això el fruit sant que naixerà serà anomenat 
Fill de Déu.  
 
En Déu vivim, ens movem i som. Aquest càlid 

escenari és palès en Maria. Quedà embolcallada dins el projecte 
salvador de la Trinitat. Se la crida com a "filla", perquè accepti com a 
"esposa" esdevenir "mare". I ella s'oferí a servir la missió del seu fill. 
"Sóc l'esclava del Senyor; que es compleixin en mi les teves 
paraules". L'Església té Maria com a mare i mestra i rep una invitació 
semblant a la de Maria. Que els cristians siguem capaços de 
secundar amb senzillesa la voluntat divina. Oh! Maria! Beneït el fruit 
del teu ventre. 
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Dimecres, 9 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.  
 
Jesús denunciava: Els fariseus preparen càrregues insuportables i 
les posen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure-les 
amb el dit. Ell en canvi invita a posar el coll al seu jou. Un jou de dos 
caps! Ell tira sempre, amb esforç, amb tendresa. La humanitat 
necessita avui aquesta tendresa. La crisi, la injustícia. L'Església hi 
posa el coll? El Vaticà II va formular clarament que sí. L’Església volia 
ser solidària. Ara només falta practicar. Les esperances i les tristeses 
del món, sobre tot les dels pobres i de tots els qui pateixen, són les 
esperances i les tristeses dels deixebles de Jesús.  
 
 
Dijous, 10 de desembre 
Mare de Déu de Loreto  
 
Is 41,13-20 Els pobres desvalguts buscaven aigua i no en trobaven, 
la set els ressecava la llengua. Jo, el Senyor, els escolto. Dalt les 
muntanyes més altes faig néixer rius. Sl 144 T'exalçaré, Déu meu, 
beneiré el teu nom per sempre. Mt 11,11-15 Des que ha vingut Joan 
Baptista fins ara, el Regne de Déu s'obre pas amb fermesa i els 
violents se n'apoderen.  
 
Jesús predicava el Regne de Déu. Els deixebles després predicaren 
Jesús. Paradoxa? El Regne és com haurien de ser les relacions amb 
Déu, entre nosaltres i amb les coses. El 1948, poc després del 
desastre humà de la segona guerra mundial, tal dia com avui, es va 
aprovar la Declaració dels Drets Humans. Joan XXIII embarcà 
l'Església en aquella direcció, amb el desig d'aconseguir la "Pau a la 
terra", i trobant-ne el fonament últim en Jesús. En efecte, Jesús va 
defensar-los amb la màxima radicalitat, perquè per a Ell tothom és fill 
de Déu, tots, germans i el món, casa de tots.  
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Divendres, 11 de desembre 
  
Is 48,17-19 Ah, si haguessis fet cas dels meus manaments! La teva 
felicitat es desbordaria com un riu. Sl 1 Feliç l'home que estima de 
cor 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, i si toquem complantes, no voleu 
fer senyals de dol".  
 
Joan era auster. Els fariseus hi veien el dimoni. Jesús seguia un camí 
aparentment més planer. Tampoc li van fer cas. No van voler jugar. 
Ni l'exigència, ni l'amplitud de l'altre. Deien de Jesús que era golut, 
amic de pecadors. Tots dos foren assassinats. De fet, l'aposta de 
Jesús és la persona. Ni ritus ni ascesis han de separar del germà. 
Aquest és el seu joc, també el de Déu. Ah, i no es cansava de repetir 
que aquest capteniment fratern és d'una immensa felicitat.  
 
 
Dissabte, 12 de desembre  
 
Sir 48,1-4.9-11 Elies era un profeta de foc. Amb la paraula de Déu 
estroncà les pluges del cel. Quin respecte que imposes, Elies! Sl 79 
Déu de l'univers, fes-nos veure la claror de la teva mirada, vine a 
salvar-nos. Mt 17,10-13 Elies ja ha vingut (el Baptista) i, l'han tractat 
com han volgut. Igualment el Fill de l'home haurà de patir a mans dels 
mestres de la Llei.  
 
De moltes maneres Déu ha anat parlant a la humanitat. Els profetes 
han transmès la seva experiència divina i el sentit profund de la 
història. Cada un d'ells traspua una mica la mirada de Déu. Paradoxa: 
la màxima claror és la foscor absoluta de la creu de Jesús. Avui 
aquesta foscor és fam, guerra, violència, discriminació, mentida. Han 
estat canonitzats profetes moderns: Joana Jugan (ancians), pare Coll 
(dominiques), Molokai (leprosos), germà Rafael (trapenc). Podem 
afegir-ne tants d'altres. Els farem cas? 
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Diumenge, 13 de desembre  
3r diumenge d'Advent 
Santa Llúcia 
 

 
 
So 3,14-18 Sió, no deixis caure les mans, el Senyor, el teu Déu el 
tens a dintre, com a salvador poderós. Is 12 El Senyor és el Déu que 
em salva: en Ell confio i no tinc por. Fl 4,4-7 Viviu contents. Que 
tothom us conegui com a gent de bon tracte. Lc 3,10-18 Qui tingui 
dos vestits, que en doni a qui no en té, i qui tingui menjar que el 
comparteixi també amb els altres.  
 
Jesús ja és un més a la història de la humanitat. És el fill de l'home 
que ha vingut a salvar. ¿Vol ningú la seva salvació? Què és salvació? 
Els qui passen gana ho saben. Els aterrats per bombes ho saben. Els 
allunyats de les seves famílies, els presos, els refugiats també ho 
saben. Les persones discriminades a causa d'ètnia, de sexe o de 
religió, els perseguits, els injustament condemnats, els esclaus, ho 
saben també. Els rics i contents d'ells mateixos no en necessiten. 
Jesús en sent pena: ai dels rics! Però aconsella que es guanyin amics 
amb els seus diners. I Joan proposava als seus batejats compartir els 
recursos. En la crisi cal estar absolutament a l'aguait de les 
necessitats.  
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Dilluns, 14 de desembre  
Sant Joan de la Creu  
 
Nm 24,2-7.15-17 Oracle de Balaam d'ulls penetrants: Ja el veig, de 
Jacob en surt una estrella. Sl 24 El Senyor encamina els humils per 
sendes de justícia. Mt 21,23-27 Mentre Jesús ensenyava, li 
preguntaren: Amb quina autoritat actues així? Qui te l'ha donada 
aquesta autoritat?  
 
"Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche". 
Aquest és el cant de l'ànima que té el seu goig en Déu per la fe, com 
diu Joan de la Creu. Aquest saber místic de la font d'on prové tota 
vida avui és més necessari que mai. La generació actual ha de 
recuperar el gust de Déu. "Aquesta eterna fonte está escondida en 
este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche". Aquesta nit és 
d'una claredat absoluta en la mida que es fa present el Senyor a 
través de la Paraula, la comunitat -particularment els pobres- i 
l'experiència interior... "anuque es de noche". 
 
  
Dimarts, 15 de desembre  
 
So 3,1-2.9-13 Ai de la ciutat tirànica, rebel, contaminada! No confia 
en el Senyor. Però un dia et canviaré i seràs mai més altiva. Deixaré 
en el teu país un poble humil i pobre. Sl 33 Alceu vers el Senyor la 
mirada: us omplirà de llum. Mt 21,28-32 Els publicans i les dones de 
mala vida us passen al davant cap al Regne de Déu, perquè han 
cregut Joan.  
 
La barreja de tradicions religioses i la pluralitat secular circumdant 
exigeixen tenir criteris per a un bon discerniment del que és bo. Un 
signe de bondat en les relacions socials és la humilitat; un altre, la 
pobresa, acontentar-se amb el just per viure o fins i tot compartir el 
necessari. Un altre, inspirador dels dos anteriors, és la contemplació 
de Déu que, en Jesús, s'ha manifestat humil i pobre. Ben al contrari 
l'orgull i la prepotència: són mal senyal. Però enreden i tempten. Cal 
vigilar que l'església no s'hi enredi! 
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Dimecres, 16 de desembre  
Sant Josep Manyanet  
 
Is 45,6b-8.18.21b-25 Jo sóc el Senyor... Tothom dirà: "Només el 
Senyor em dóna la força". Sl 84 Oh cel, deixa caure la teva rosada. 
Lc 7,19-23 -Joan Baptista ens envia a preguntar si sou vós el qui ha 
de venir... Al mateix moment Jesús en va curar molts. -Digueu a Joan 
el que heu vist.  
 
El Senyor inspira diferents carismes en l'Església per reforçar el camí 
del Regne. La fundació dels religiosos i religioses de la Sagrada 
Família ha col·laborat a la formació cristiana de molts infants i joves. 
El P. Manyanet, sacerdot de la Seu d'Urgell, entenia que la tasca 
fonamental dels pares era l'educació religiosa dels fills i que imitant 
més els exemples de la Família de Natzaret tant més estable seria la 
pau familiar. A més, encara que estranyi, deia que la ciència no era 
pas menys necessària que una vida santa. La canonització de 
fundadors invita a valorar més els carismes de l'Església!  
 
 
Dijous, 17 de desembre  
 
Gn 49,2.8-10 Jacob els digué: els fills de Judà seguiran governant 
fins que vindrà aquell a qui és destinat. Sl 71 Que els pobles es 
valguin del seu nom, Senyor, per augurar-se la felicitat. Mt 1,1-17 
Jesús..., fill d'Abraham, de Jacob, de Judà, de David, ... fill de Josep, 
l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, anomenat Messies. 
  
A Abraham remunten tres religions. Els israelians s'adjudiquen la 
promesa de la terra. Per als cristians, la promesa es refereix a Jesús, 
i la terra promesa és la Terra. Els palestins reivindiquen la seva 
possessió de tretze segles. Ara, el mur de l'apartheid, declarat il·legal 
pel tribunal de La Haia, separa israelians de palestins, però també 
aquests són separats de les seves terres, de l'escola, de les 
fàbriques, de les seves famílies... Els cristians marxen atrapats en el 
conflicte. Preguem que el Nadal del Messies porti la pau.  
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Divendres, 18 de desembre  
 
Jr 23,5-8 Diu l'oracle del Senyor: "faré germinar un rebrot legítim del 
llinat-ge 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 ha 
d'aprendre a dir pare, a tocar fusta i claus, a pregar. Li pertoca donar 
a Jesús el nom de descendent de David. Accepta l'encàrrec! En cada 
família es repeteix aquesta confiança divina en la tasca dels pares. -
Els fills, pares i mares, més que no pas pertànyer-vos, vosaltres els 
pertanyeu. Feu-vos forts en l'amor de parella creat i beneït per Déu. 
Aquest amor és l'humus adient per a orientar els fills vers Déu i vers 
els altres. Si experimenten amor, donaran amor.  
 
Dissabte, 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 vós. Lc 1,5-25 L'àngel digué a 
Zacaries: El Senyor ha escoltat la teva pregària. Elisabet, la teva 
esposa, et donarà un fill. Prepararà un poble ben disposat per acollir 
el Senyor.  
 
Repetides vegades la Bíblia expressa l'esterilitat o la incapacitat de 
certes dones per a ser progenitores de personatges que seran 
providencials per al poble. Isaac, Samuel, Samsó, Joan, ... Aquest fet 
subratlla que és Déu mateix qui surt en defensa del poble, estenent 
la seva generositat més enllà de la petició de les mares agraciades. 
La història de salvació és aquest teixit de col·laboració humana amb 
la iniciativa divina. En aquest cas, la preparació de la vinguda de 
Jesús. A tots els cristians ens toca realitzar la missió de Joan. Jesús 
és el goig de Maria i de la humanitat. 
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Diumenge, 20 de desembre  
4t diumenge d'Advent  

 
 
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-la. Caldrà anar a la font, cuinar i fer bugada. Anticipa la 
servicialitat que fomentarà en Jesús: "Feu el que ell us digui". Per ella 
Jesús va fer 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 la humilitat 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, 21 de desembre  
 
Cc 2,8-14 El meu estimat em diu: deixa'm veure la teva cara, fes-me 
sentir la teva veu, que la teva veu és dolça i la teva cara, bonica. Sl 
32 El Senyor és l'alegria del nostre cor. Lc 1,39-45 Elisabet digué a 
Maria: 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! Per a l'Elisabeth la visita de Maria fou primavera. La 
vida està sembrada d'agradables sorpreses: la salutació alegre, la 
telefonada, el repòs, l'èxit, l'amor tendre, l'amistat segura... Avui 
recordem una llarga visita: tres mesos de rentar plats i de fer 
bugades,... i de compartir-se les meravelles de Déu. Nosaltres 
podríem copiar: dir pel nom, escoltar, compartir, ajudar. Aquestes 
alegries casolanes restableixen la dignitat i donen el goig de viure. 
Ahir diumenge, en un hospital català, lluny de terra i família, naixia un 
nadó africà. Inquietud del part, gran estimació, companyia.  
 
 
Dimarts, 22 de desembre  
 
1Sa 1,24-28 Anna digué: Aquest noi és el que jo demanava al Senyor, 
i ell me'l va concedir. Per això, serà d'ell tota la vida. 1Sa El Senyor 
fa que la dona estèril infanti set fills. Lc 1,46-56 Maria digué: La meva 
ànima canta al Senyor, perquè ha mirat la petitesa de la seva 
serventa.  
 
Samuel i Jesús desperten en les seves mares, Anna i Maria, 
l'admiració pels inaudits dons de Déu. "Derroca els poderosos del soli 
i exalça els humils". És un himne incòmode per als poders, encara 
que pretenguin dir-se cristians. Jesús proposa una solució en el 
conflicte rics/pobres. Com que la riquesa és enganyosa, convé 
aprofitar-la per a fer-se'n amics. Llavors ja s'està col·laborant amb 
Déu. A qui tocarà la grossa? Als cristians ens toca quelcom ben 
definitiu, Jesús.  
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Dimecres, 23 de desembre  
 
Ml 3,1-4.23-24 Això diu el Senyor: "Jo envio el meu missatger perquè 
prepari el camí davant meu i tot seguit l'àngel que desitgeu entrarà al 
seu temple". Sl 24 Alceu el cap ben alt, El Senyor revela la seva 
aliança. Lc 1,57-66 Elisabet tingué un fill, Joan. Els veïns sentien dir 
que el Senyor li havia fet aquest favor tan gran, i tots la felicitaven.  
 
L'infant Jesús fa pensar en els milions d'infants que moren cada any 
de fam. Mil milions de persones passen gana i la resta consumeix 
més del que dóna el planeta. Tinguem-ho ben present: Nadal és 
solidaritat. Déu es fa un de nosaltres. Jesús repartirà pa i uns peixos. 
Ell mateix es converteix en aliment. Lliçó d'amor i de justícia: cal 
repartir millor i decréixer. N'hi ha d'haver per a tothom. Que totes les 
famílies puguin sentir la benedicció de Déu en rebre un fill, que tots 
ens puguem felicitar.  
 
 
Dijous, 24 de desembre 
Vigília de Nadal  
 
2S 7,1-5.8b-12.14a.16 Natan digué a David: "diu el Senyor: et donaré 
per successor 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 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.  
 
Molts pares i mares i avis i àvies lliguen caps aquests dies per tenir 
tothom a taula durant les festes. Ben sovint cal fer equilibris. Aquesta 
preparació familiar és paràbola de la preocupació de Déu per reunir-
nos a tots. Se li acudí oferir-nos el seu fill. Tant de bo sigui el nostre 
convidat. O potser som nosaltres els seus convidats? Jesús és el bon 
pastor. Convé estar alerta i multiplicar l'acollida. Atenció a la gent 
sola.  
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Contemplem el naixement amb Sant Ignasi  
 
L'oració preparatòria és demanar gràcia a Déu nostre Senyor, 
perquè totes les meves intencions, accions i plans s’orientin 
purament cap al servei i la lloança de la divina majestat.  
El primer preàmbul és la història; i serà aquí, com van sortir de 
Natzaret la Mare de Déu, gràvida de quasi nou mesos, asseguda en 
una somera, com es pot meditar pietosament, i Josep i una minyona, 
duent un bou per anar a Betlem a pagar el tribut que el Cèsar havia 
imposat en aquelles terres.  
El segon, composició veient el lloc; serà aquí amb la vista 
imaginativa veure el camí de Natzaret a Betlem. Considerar-ne la 
llargada, l'amplada, i si pla o costerut. Igualment, mirar la cova del 
naixement, com era de gran o de petita, de baixa o d’alta, i com 
estava arreglada.  
El tercer serà la petició com en la contemplació anterior. 
(...demanar coneixement intern del Senyor, que per mi s'ha fet home, 
perquè l'estimi més i el segueixi).  
El primer punt és veure les persones, és a saber, veure la Mare de 
Déu, Josep, la minyona i el nen Jesús, ja nat, fent-me’ls-hi un pobre 
esclau indigne, mirant-los, contemplant-los i servint-los en les seves 
necessitats, com si hi fos present, amb tot l’acatament i la reverència 
possible. Després reflexionar sobre mi mateix per treure'n algun 
profit.  
El segon, mirar, atendre i contemplar el que parlen; i aplicant-m’ho 
treure'n algun profit.  
El tercer, mirar i considerar el que fan, com ara caminar i treballar, 
perquè el Senyor neixi en summa pobresa, i al cap de tants treballs, 
de fam, de set, de calor i de fred, d'injúries i d’ofenses, per a morir en 
creu, i tot això per mi. Després reflexionar i treure'n algun profit 
espiritual.  
Acabar amb un col·loqui com en la precedent contemplació 
(...pensant el que he de parlar a les tres Persones divines o al Verb 
etern encarnat o a la Mare i Senyora nostra, demanant allò que 
necessiti per més seguir i imitar el Senyor nostre, d’aquesta manera 
novament encarnat/nascut) i amb un Parenostre.  
  



Fem redempció del gènere humà | Advent 2015 (Cicle C) 
 

19 
 

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!  
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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 nosaltres 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 Betlem 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 un desplaçat indefens. Aquests dies més que mai 
val la pena tenir estones de pregària per viure de debò. Perquè viure 
és estimar i només estima qui se sent estimat. Així com la planta no 
esclata en el fruit 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.  
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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 empremta 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"  
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 d'Hipona. 
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A l’Evangeli de Joan hi ha nombroses intervencions dels deixebles. Identifiqueu-ne l’autor, 
amb el número escaient.  
1 Judes, no Iscariot. 2 Marta. 3. Pere 4. Maria de Betània. 5. Nicodem. 6 Felip. 7. Judes 
l’Iscariot. 8. Natanael 9. Andreu 10. Tomàs, el Bessó. 11.- El deixeble estimat. 12. Andreu i 
el deixeble estimat. 13. Maria Magdalena.  
__ 1.- Senyor, i d’aquest què en serà?  
__ 2.- Senyor, què ho fa que et vulguis manifestar a nosaltres però no al món?  
__ 3.- Com pot néixer un home que ja és vell?  
__ 4.- He vist el Senyor!  
__ 5.- Senyor a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna...  
__ 6.- D’on em coneixes?  
__ 7.- Aquí hi ha un noiet que té cinc pans.  
__ 8. - Senyor, tu em vols rentar els peus?  
__ 9.- S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.  
__ 10.- No, no ho sóc pas.  
__ 11.- Rabí, sabem que ets un mestre enviat per Déu.  
__ 12.- Si no li veig a les mans les marques dels claus... jo no creuré pas!  
__ 13.- Per què no venien aquest perfum per tres-cents denaris...?  
__ 14.- Vine, i ho veuràs  
__ 15- Sí, Senyor, jo crec que tu ets el Messies, el fill de Déu, el qui havia de vebir al món.  
__ 16- Senyor, tu ho saps tot....  
__ 17- Hem trobat aquell de qui va escriure Moisès i també els profetes, és Jesús, fill de 
Josep, de Natzaret.  
__ 18- No em rentaràs els peus mai de la vida.  
__ 19- Si te l’has emportat tu, digues-me on l’has posat.  
__ 20- És el Senyor!  
__ 21.- Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el rei d’Israel.  
__ 22.- Senyor, mostra’ns el Pare i no cal res més  
__ 23.- És que la nostra Llei permet de condemnar ningú sense haver-lo escoltat primer i 
sense saber què ha fet?  
__ 24.- Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.  
__ 25.- Ni amb dos-cents denaris no n’hi hauria prou per a donar un tros de pa a cadascú.  
__ 26.- De Natzaret pot sortir res de bo?  
__ 27.- Com pot ser tot això?  
__ 28.- Hem trobat el Messies!  
__ 29.- Senyor meu i Déu meu!  
__ 30.- Rabuni!  
__ 31.- Senyor, si haguessis estat aquí no s’hauria mort el meu germà!  
__ 32. -Senyor, on vas?  
__ 33.- Anem-hi també nosaltres i morim amb ell.  
__ 34.- No em rentis tan sols els peus. Renta’m també les mans i el cap!  
__ 35.- Rabí, on t’estàs?  
__ 36.- Ja sé que ressuscitarà el darrer dia.  
__ 37.- Senyor, qui és?  
__ 38.- Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber el camí que hi porta?  
__ 39.- S’han endut el meu Senyor i no sé on l’han posat  
__ 40.- El Mestre és aquí i et crida.  
__ 41.- Per què no puc seguir-te ara mateix. Donaré per tu la vida!  
__42.- Senyor, després de quatre dies ja deu fer fortor.  
__ 43.- Me’n vaig a pescar.  
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