
 

 

Diumenge 8-12-2019  /  Segon diumenge d’Advent 

   

Missatgers de Pau 

Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de 
bones noves que anuncia la pau i el benestar, que anuncia la salvació 
i diu a la ciutat de Sió: «El teu Déu ja regna !».(Isaïes 52, 7) 

Preludi musical 
Benvinguda 

Encesa de l’espelma:  Missatgers de Pau 

Pregària   
The Cor: Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly) 

Veniu, veniu Emmanuel 
allibera Israel captiu 

que gemega a l’exili 
privat del Fill de Déu 

Veniu, veniu o Sol d’Orient 
Conforteu-nos amb la vostra vinguda. 
Repeleu la boira de la nit 
i la sinistra foscor de la mort. 
Alegreu-vos! Alegreu-vos! Emmanuel naixerà per a tu, Israel. 

«Celebrar l’Advent vol dir portar la pau» (Dietrich Bonhfoeffer) 

Himne 53 CG 

Crida a la lloança: Salm 72, 1-7.18-19 

Himne 29 CG 

Lectures bíblica: Romans 15, 4-13 i Mateu 3, 1-12 

Himne 5 HC 

Proclamació de la Paraula: Isaïes 11, 1-10 

Interludi musical 
Himne 263 CG 

Vida Comunitària: 
Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 

Preparant el Nadal 
Himne 178 CG 

Benedicció 

Postludi 
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ESPERAR... I ADVENT DES DE LA PRESÓ. 
 

Què significa esperar? Significa diverses coses: Esperar l’arribada 
d’algú. Creure que allò que es desitja o que es tem es realitzarà. Confiar 
en l'ajut d'algú. Restar en un lloc, diferir de fer alguna cosa, fins a l'arriba-
da d'algú o d'alguna cosa. 

Què vol dir Advent? La paraula "advent" prové del lla3 i vol dir 
"arribada"; i està relacionada amb la locució "adventus Redemptoris" 
que vol dir "arribada del Redemptor".  

Així doncs, si vivim l’Advent a l’església, a casa, a la família, això 
significa que estem vivint l’espera de l’arribada del redemptor. Esperem 
allò que el profeta va anunciar: 

Perquè ens ha nascut un infant, ens ha estat donat un fill 

que porta a l'espatlla la insígnia de sobirà. Aquest és el seu nom: 

«Conseller prodigiós», «Déu heroi», «Pare per sempre», «Príncep 

de pau».  Estendrà arreu la sobirania, i la pau no &ndrà fi.  Isaïes 

9,5-6a    

 
Aquests dies no em puc treure del cap aquelles persones que vi-

uen l’Advent des de circumstàncies personals adverses. 
I penso també en els nostres presos polí8cs, empresonats per cau-

ses totalment injustes i que ins8tucions internacionals han reconegut 
que no haurien de ser a la presó. 

Com deu viure l’Oriol -un cris8à confés– i els altres presos aquest 
Advent? 

Una cosa semblant li va passar a Dietrich Bonhoeffer els Advents 
del 1943 i 1944. En la carta enviada des de la presó el 21 de novembre de 
1943 al seu amic i familiar Eberhard Bethge, Bonhoeffer li explica com és 
la seva tan es8mada vivència de l’Advent en aquelles circumstàncies. 

 «Aleshores arriba l’Advent... Una cel·la d’una presó s’assembla a 
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la nostra vivència de l’Advent. Estem expectants, fem això i allò, ac-

tes sense massa sen&t, però la porta està tancada i només es pot 

obrir des de fora. Així és com em sento aquests dies». 

 
Bonhoeffer vivia l’Advent esperant que s'obrís la porta de la seva 

cel·la.  
Aquesta metàfora de l’Advent com una porta que s’ha d’obrir ja la va 

fer servir quan estava a Barcelona. En el sermó que va predicar a Barcelo-
na el primer diumenge d’Advent del 1928 -tenia vint-i-dos anys- el text 
bíblic sobre el que va parlar fou Apocalipsis 3,20 «Mira, soc a la porta i 

truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i so-

paré amb ell, i ell amb mi.»  

 

Així mateix, en la carta que envia a la seva promesa -la seva es8mada 

Maria von Wedemeyer- des de la presó de Tegel el 13 de desembre de 

1943 també parla d’un Advent en circumstàncies hos8ls. 

«Que di2cil és acceptar internament allò que s’escapa a tota 

capacitat de comprensió! Quin perill té el sen&r-se inexorablement a 

mercè d’un cec des4! Però quan això passa, i sense possibilitat de 

defensar-nos, arriba el Nadal en el moment oportú amb el missatge 

de pau. Crist arriba! Ell és l’únic que ens pot ajudar a vèncer les difi-

cultats, especialment aquest Nadal. No es tracta de la impertorbabi-

litat de l’estoic, perquè hi ha sofriments reals i autèn&ques alegries, 

sinó perquè sabem molt bé que Crist està amb nosaltres.  

 

Tant de bo nosaltres també sapiguem esperar! Viure l’Advent espe-

rant que la porta s’obri i puguem celebrar el Nadal a la taula del Senyor 

amb la seva presència! 

Esperar com ho feia Bonhoeffer que, malgrat les diLcils circumstànci-

es, tenia la certesa que l’arribada de la redempció no era cosa de nens o 

de nostàlgia nostrada. 

«Es&madíssima Maria, celebrem així aquest Nadal, par&cipant 

amb els altres d’aquesta alegria que només es pot experimentar en 

una festa com Nadal. No t’imaginis coses terribles sobre la meva 

situació a la cel·la. Pensa que Crist també passa per les presons, i 

quan arribi a la meva no passarà de llarg.» 
SFM 

 

 

 
FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de 
salut no poden venir, i a les persones que en tenen cura.  
Que el Senyor els acompanyi amb l’escalf de la comunitat!!! 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
La propera setmana, l'equip del "Chiringuito" vindrà a buscar formatge i 
margarina a la bo8ga, però també em diuen que necessiten "fregasuelos", 
bosses d'escombraries, grans rotlles de paper de cuina i tooot... el que 
vulgueu afegir. Sobretot penseu en mantes, flassades, sacs de dormir i 
roba d'abric.  
Gràcies a tots/es per no oblidar-los !!! Ens necessiten molt !!!  
 
AGENDA 
♦ Ds 14/12 CONCERT DE NADAL de la Coral Al·leluia a les 19.30 a l'es-

glésia de Rubí. 
♦ Dg 15/12. CUINA DE CASA. Celebrarem la “Cuina de casa” el proper 

diumenge 15/12/2019. Recordeu aportar i comprar plats cuinats, 
postres... 

♦ Ds 21/12. El CONSELL DE NADAL serà aquest any el dissabte 21 de 
desembre a les 19h. Primer realitzarem el consell i després compar-
8rem un sopar. 

  
 

LA MONEDA MÉS PETITA  
Gràcies a tots: Estem molt agraïts als cèn8ms que cada diumenge podem 
recollir per la Moneda més Pe8ta. Però ara, que s’apropa el final d’any, és 
el moment de fer l’úl8ma recollida de totes les monedetes que heu anat 
guardant durant l’any per enviar-les al Consell Mundial d’Esglésies per 
8rar endavant els projectes que tenen d’ajut a dones i nens de països del 
Tercer Món. Si us plau, buideu els moneders i les guardioles, que les vos-
tres aportacions, encara que no arribin a 10 euros anuals es conver8ran 
en hospitals, escoles, etc. Molts podem fer grans coses. Moltes gràcies.  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


