ADVENT: temps d’esperança
3des17. I ADVENT: estigueu atents, vetlleu!
Lectura de l'evangeli segons sant Marc (Mc 13,33-37)
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Estigueu atents, vetlleu. No sabeu quan vindrà el
temps decisiu. L’home que se’n va a terres llunyanes, sortint de casa deixa els seus criats
responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que vetlli. Igual heu de
vetllar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit,
al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí a l’hora menys pensada: mireu que no us trobi dormint. I
això que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlleu.»
________________________________________________
Què em fa adormir en la meva vida? El consum, comoditat, buscar
només la meva satisfacció, no ser educat amb la família... Què em nega
la llibertat d’estar atent als germans? Què m’impedeix obrir el cor a Déu
que torna aquest Nadal a oferir-me la seva abraçada al pessebre?
________________________________________________

8des17. IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA: jo dic “si”
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 1,26-38)
«Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.»

10des17. II ADVENT: prepareu el camí!
Lectura de l'evangeli segons sant Marc (Mc 1,1-8)
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu. En el profeta Isaïes
hi ha escrit això: «Jo envio davant teu el profeta missatger perquè et
prepari el camí. Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí.» Complint això, Joan començà a batejar en el desert.
Predicava un baptisme de conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i
anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea, amb tota la gent de Jerusalem,
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. El vestit de Joan era de pèl de camell,
es cobria amb una pell a la cintura i s’alimentava de llagostes i mel boscana. I predicava així: «Després
de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la
corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant.»
________________________________________________
Què penso de la meva vida? Que ensenyen sobre la meva vida les meves decisions i accions? Com
vaig d’espontanietat? Desitjo posar-me “a la fila de Joan Baptista”? El testimoni valent de Maria què?
També estic atent a la voluntat de Déu i em “tiro a la piscina” per Ell?
________________________________________________

17des17. III ADVENT: una veu crida en el desert!
Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jn 1,6-8.19-28)
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè
per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni. Quan els
jueus van enviar-li, des de Jerusalem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou
aquest. Li preguntaren: «Qui ets tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el
Messies.» Li preguntaren: «Qui ets, doncs? Elies?» Els diu:
«No el sóc.» «Ets el Profeta que esperem?» Respongué: «No.»
Li digueren: «Doncs, qui ets? Hem de donar una resposta als
qui ens han enviat: què dius de tu mateix?» Digué: «Sóc una
veu que crida en el desert: “Aplaneu el camí del Senyor”,
com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels enviats, que eren
fariseus, li preguntaren encara: «Per què bateges, doncs, si
no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan els
respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, tot i que no
el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi;
jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calçat.» Això
va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, on Joan
batejava.
________________________________________________
Quan m’aturo, faig silenci, em miro i m’escolto per dins... què sona? Quina és la veu que crida en el
meu desert? El Senyor Jesús té un espai en mi? Quines veus sonen dins meu? Entre el soroll se sent
algo de “desitjo deixar-me estimar per Jesús”; “desitjo bondat i feliçitat”; “ser autèntic i perdonar als
amics”; “respectar la meva famíla”?
________________________________________________

24des17. IV ADVENT: no tinguis por
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 1,26-38)
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la
Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una noia,
promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el
nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li digué:
«Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.» Ella es
torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava
així. Però l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha
concedit el seu favor. 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, serà rei
del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat no tindrà fi.» Maria preguntà a l’àngel: «Com pot ser, això,
si jo no tinc marit?» L’àngel li respongué: «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 l’anomenaran Fill de Déu. També la teva
parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè
mes, perquè a Déu res no li és impossible.» Maria va respondre: «Sóc l’esclava del Senyor: que es
compleixin en mi les teves paraules.» I l’àngel es va retirar.
(+info) http://nxtia.blogspot.com.es “Recés d’Advent 2017” | http://bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove

Les antífones del càntic de Maria són una masterclass per a
l'Advent. Per tant, de les referències bíbliques que trobareu, no
cal buscar-les i pregar-les totes!!! Déu és com la mare, el pare, la
parella o els fills, estima més la bona intenció i la intensitat que
la quantitat!!!

Veniu, veniu, oh Emmanuel,
sou l'esperança d'Israel,
que en trist exili ací tothora
redempció de vós implora.

HIMNE D’ADVENT
Antífones del Càntic de Maria
OH EMMANUEL
Isaïes 7:14

Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

Veniu, esclat del nostre hivern,
oh Saviesa de l'Etern!
De vostra llum el món fretura
per retrobar-vos dalt l'altura.

OH SAVIESA
Isaïes 11: 2-3
Isaïes 28:29
[comparar amb Eclesiàstic 24:3 / Saviesa 8:1]

Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

Veniu, oh Déu i etern Senyor,
que al Sinaí, en l'antigor,
la llei pel poble promulgàreu
i en majestat us hi mostràreu.

OH ADONAI, EL SENYOR
Isaïes 11:4-5
Isaïes 33:22
[comparar amb Èxode 3:2 / Èxode 24:12]

Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

Veniu, oh Vara de Jesè
que sou senyal d'excels poder.
Veniu: que brilla ja el Misteri
que ens traurà el jou del captiveri.

OH ARBRE DE JESÈ
Isaïes 11:1
Isaïes 11:10
[Miquees 5:1 / Isaïes 45:14 / Isaïes 52:15 /
Romans 15:12]

Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

Veniu, oh vós, Clau de David,
i obriu el cel al cor contrit,
que en tenebrors de mort fa via,
tot esperant vostre gran dia.

OH CLAU DE LA CASA DE DAVID
Isaïes 22:22
Isaïes 9:6
[comparar amb Isaïes 42:7]

Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

Veniu, Aurora fulgurant,
i dissipeu el trist foscant;
sobre la mort deu-nos victòria
per cantar sempre dalt la glòria.
Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

Veniu, oh Rei omnipotent,
d'antics oracles compliment.
Veniu, refeu nostra flaquesa,
Déu eternal, font de bonesa.
Exulta! Exulta! Israel, a tu vindrà l'Emmanuel.

OH ESPLENDOR D’ORIENT (sunshine)
Isaïes 9:1-6
[comparar Isaïes 60:1-2 / Malaquies 3:20]

OH REI PODERÓS
Isaïes 9:5
Isaïes 2:4
[comparar amb Isaïes 28:16 / Efes 2:14]
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