
Mc 13,33-37          
 
Diumenge  I d’ Advent   (cicle B) 
 
 
 
Vetlleu! 
 
Que la nostra, sigui una espera 
atenta i activa. 
Atenta per descobrir en la vida el 
Crist Ressuscitat 
i activa per anar transformant 
aquest món segons el Pla del Pare. 
 
Senyor, ajuda’ns a vetllar en 
aquesta espera, 
que no ens trobis adormits i distrets, 
inactius i acomodats. 
 
Gràcies per acompanyar-nos al llarg 
de les nostres vides 
carregades de foscors i dubtes. 
 
Gràcies per voler ser sempre a prop 
nostre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Immaculada   
 

Magnificat 

 
La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra el Déu que em 
salva, 
perquè ha mirat la petitesa de la seva 
serventa. 
 
Des d’ara totes les generacions 
em diran benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi 
meravelles. 
 
El seu nom és sant, 
i l’amor que té als qui creuen en ell 
s’estén de generació en generació. 
 
Les obres del seu braç són potents: 
dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli 
i exalça els humils. 
Omple de béns els pobres, 
i els rics se’n tornen sense res. 
 
Ha protegit Israel, el seu servent, 
com ho havia promès als nostres pares; 
s’ha recordat del seu amor a Abraham 
i a la seva descendència per sempre. 
 

 

Mc 1, 1-8  
 
Diumenge  II d’ Advent  
 
 
Diu Joan que “el qui ve és més fort i 
us batejarà amb l’Esperit Sant.” 
 
Malgrat aquesta afirmació, Jesús 
neix en la pobresa i la feblesa, i 
també morirà en la creu, en soledat, 
moment en què serà reconegut com 
a fill de Déu. 
 
En canvi, són aquestes febleses les 
que mostren la grandesa i la 
fortalesa de Jesús. 

En la preparació del Nadal ens toca 
aplanar el camí a la vinguda de 
Jesús, i en canvi moltes vegades  
som capaços de barrar-li el pas i 
posar-hi entrebancs.  

Posem-nos a punt i en sintonia, per 
preparar el camí. Fem l’esforç de 
veure en cadascú de nosaltres i de 
tots els altres,  l’amor de Déu. 

Que també les nostres febleses 
siguin fortaleses per capgirar les 
mandres, les pors,  els odis i 
egoismes. 

 
 



Jo  1,6-8  19-28 
 
Diumenge III d’ Advent  
 
 

Veig la llum de Déu! 

La meva mirada s'alegra  quan el 
noto en el meu cor. 

Si et miro a tu, a ella, a ell, us veig 
envoltats d'una aura lluminosa que 
ressalta en un món fosc. 

És enmig de tothom, enmig del 
bosc, dels edificis de la ciutat... 

M'estimo més cegar-me en la llum 
que morir trist i sol dins de la foscor. 

A la pila baptismal poso la mà i 
l'aigua beneïda refresca la meva pell 
i em recorda el compromís. 

Aigua i llum... 

Joan i Jesús son els meus companys 
de viatge 

Aigua i llum que transformen a 
l'instant. 

Vull tenir-les amb tota consciència 
ara i aquí cada dia de la meva vida. 

 
 
 

Lc 1,26-38 
 
Diumenge IV d’ Advent  
 

 
 
Maria no gira l’ esquena, ni canvia 
de vorera, no busca excuses, ni 
 s’ amaga darrera del  “no tinc 
temps”, “no podem fer res”, “ no ho 
sabré fer”,  “no serveix de res”. 
 
 
Maria es llança al buit, sense saber 
ben bé què l’ espera. 
 
 
Maria fa un SÍ confiat i ple d’ amor. 
 
 
Pare,  
ajuda’ns a no tenir por, 
ajuda’ns a  escoltar-te de debò, 
a oferir-nos, de tot cor, a les 
persones que ens envolten. 
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