Mateu_24, 37-44_______________
Diumenge I d’ Advent

Pare que ens estimes, volem
demanar-te per tots nosaltres, el teu
fill Jesús està a punt d'arribar, però
Tu ja saps que nosaltres tenim
moltes coses per fer, moltes
preocupacions que resten
importància a la vinguda de Jesús.
Vivim en el passat i en el futur
evadint-nos del present, ens cal
viure aquest present amb tota la
intensitat perquè és en ell que el
Senyor ve.
Pare en aquest temps d'Advent
ajudeu-nos a viure constantment en
un estat de consciència plena i
actius en l'esperança de la vinguda
del Senyor.
Senyor Jesús, Tu ens crides a obrir
els ulls, a viure atents i estimant
sempre als altres. És ara quan hem
de començar a viure dignament
perquè ens trobis a punt quan
arribis.

Mateu 3, 1-12________________

Lluc 1, 26-38______________

Diumenge II d’ Advent

La Immaculada

Preparem el camí al Senyor!

Sí. Maria va dir un sí que la va

Ens cal un temps de desert, Senyor,
d’aïllar-nos del soroll que ens
envolta:
dels anuncis, dels whatssap’s, de les
presses...
per poder escoltar la teva crida:
Converteix-te! Dóna fruit!

comprometre tota la seva vida.

Tant clar que ens ho demanes,
Senyor, cada dia:
des del telenotícies,
en la dona que demana al carrer,
en el jove que s’evadeix alcoholitzat,
en els compradors compulsius als
centres comercials.
Obrim-li una ruta al Senyor
proclamant-lo en totes
les nits fosques
que hi ha al nostre voltant

Sí confiat, actiu més enllà de la raó .
Predisposició plena en posar-se en
mans de Déu. Sense por, sense
recança i amb esperança.

Pare, al igual que Maria, fes que
estiguem atents a la teva crida i
que veiem el teu rostre en les
persones del nostre entorn, a les
que tenen dificultats , en les
situacions d’injustícia.
Que estiguem en predisposició de
rebre també, com Maria, la Bona
Nova.

Mateu 11, 2-11_________________

Mateu 1, 18-24________________

Diumenge III d’ Advent

Diumenge IV d’ Advent

T Testimoni al rebre la bona notícia
E Esperança: Joan i molts d’ altres

Li posaran el nom d’Emmanuel, que vol dir

que han aplanat i aplanen el camí

Déu és present sempre a la nostra vida de

S Sentir-se estimat
T Treure i reconèixer en la vida, en
els fets de les persones del nostre
entorn “el que sentiu i veieu”

I Il·lusió per anunciar l’experiència
viscuda “ I sortós el que no és

desil·lusiona de mi”

M Moments i moments compartits
amb Jesús

O Oportunitat per escoltar.
Obrir-se a la novetat

N Notícia “Amb Jesús es manifesta
que el Regne ja és aquí”

I

Immensa joia per compartir i
transmetre “El que sentiu i veieu”
Pare, havent rebut la bona notícia,
dóna’ns la força per
ser testimonis vius enmig del nostre
entorn: família, amics,
companys, treball, entitats...
Ens cal una transformació
i la teva força!
Gràcies Pare!

«Déu amb nosaltres».

cada dia. És de tots, tant dels que hi
pensen com dels que no hi creuen.
En moments de pena, de desànim i
d’impotència és quan més el busquem.
Siguem conscients, però, que Ell hi és
sempre.
També quan tot és joia i alegria i el vent
bufa a favor i ens sembla que en podem
prescindir.
Déu ens encamina a estar atents a la gent
del voltant, a la gent gran, als que estan
sols, als malalts, als més desvalguts,
Déu ha de ser un motiu d’alegria a la nostra
vida, i de forma especial en el temps
d’Advent i de Nadal.

Senyor, malgrat saber que tu hi ets,
nosaltres som cecs en moltes ocasions. Fesnos caure el tel dels ulls. Sacsejar-nos per
fer-nos sortir de la mandra, del nostre
tancament, del nostre jo i saber estar amb
Tu. En definitiva amb els altres.

ADVENT 2016

