
«Viure en comunió fraterna» (Ac 2,42)

Vetlla de Pregària d’Advent

Parròquies de Torelló

«Una litúrgia viva per una Església viva»

& Cant d’Entrada

1. Veniu, veniu oh Emmanuel,

sou l’esperança d’Israel,

que en trist exili ací tot hora,

redempció de Vós implora.

Exulta! Exulta! Israel

a tu vindrà l’Emmanuel.

7. Veniu, oh Rei Omnipotent,

d’antics oracles compliment.

Veniu, refeu nostra flaquesa,

Déu eternal, font de bonesa.

Exulta! Exulta!…

Amén.

& Introducció

«Viure en comunió fraterna», diu el nostre lema pastoral per a aquest any. La frase surt d’un dels distintius que el llibre

dels Actes dels Apòstols diu que tenia la primera comunitat cristiana, just després d’haver rebut l’Esperit Sant i, per

tant, d’haver nascut com a comunitat. Avui sentirem el text bíblic d’aquest “naixement” amb el seu context perquè ens

ajudi també a nosaltres a tornar a néixer en el context de l’Advent, preparant‐nos per al Nadal.

Hi ha altres característiques de la primera comunitat que fan possible que visqui en comunió fraterna. Deriven sobretot

del fet de que es reuneixen per a la pregària i per a la fracció del pa, és a dir, l’eucaristia. Allà hi ha l’Esperit que ens

fa germans. Com un ressò de tot això avui escoltarem dos fragments d’un discurs molt important que el papa Francesc

va fer aquest estiu sobre el fet que la litúrgia ha d’estar precisament al servei de fer una Església ben viva.

Farem la pregària de la següent manera. Escoltarem cadascun d’aquest textos que hem dit, seguits de salms del temps

d’Advent, que  farem  a dos  cors,  amb un  silenci  i un  cant. Acabarem  la vetlla  amb  el Magníficat de Maria  i  el

Parenostre.

Que tot ens ajudi a preparar‐nos per a celebrar en el misteri de Nadal que Déu s’ha fet germà nostre. I es continua fent

present en cada germà. Tant de bo aprenguem a descobrir‐lo cada dia i a viure en aquesta comunió de germans.

& Oració

Preguem.

Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del naixement del vostre Fill;

concediu‐li d’arribar amb alegria a les festes de Nadal i de celebrar‐les solemnement amb el goig de

l’Esperit.

Per nostre Senyor Jesucrist…



& Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (cf. Ac 2)

Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com si es girés una

ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls

van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un d’ells. Tots van quedar

plens  de  l’Esperit  Sant  i  començaren  a  parlar  en  diverses  llengües,  tal  com  l’Esperit  els  concedia

d’expressar‐se.

Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el cel. Quan se sentí

aquella remor, la gent s’aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia

llengua. Sorpresos i meravellats, deien:

S¿No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim en la nostra

llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont

i de l’Àsia, de Frígia i de Pamfília, d’Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut

de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies

llengües les grandeses de Déu.

Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres:

SQuè vol dir tot això?

Aleshores Pere es posà dret amb els Onze i alçant la veu digué:

SIsraelites, escolteu aquestes paraules: Jesús de Natzaret era un home que Déu va acreditar davant vostre,

obrant entre vosaltres, per mitjà d’ell, miracles, prodigis i senyals. Tots ho sabeu prou. Doncs bé, aquest

Jesús va ser entregat d’acord amb la decisió que Déu havia pres i fixat per endavant, i vosaltres el vau

matar fent‐lo clavar a la creu per uns impius. Però Déu l’ha ressuscitat alliberant‐lo dels dolors de la

mort, que de cap manera no podia continuar retenint‐lo sota el seu poder. 

»A aquest Jesús, doncs, Déu l’ha ressuscitat; tots nosaltres en som testimonis. La dreta de Déu l’ha enaltit,

i ell ha rebut del Pare l’Esperit Sant promès, i ara l’ha donat amb abundància: això és el que vosaltres

veieu i sentiu.

»Per tant, que sàpiga de cert tot el poble d’Israel que Déu ha constituït Senyor i Messies aquest Jesús que

vosaltres vau crucificar.

Quan van sentir això, es van trasbalsar i digueren a Pere i als altres apòstols:

SGermans, què hem de fer?

Pere els va respondre:

SConvertiu‐vos, i que cada un de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesucrist per obtenir el perdó dels

pecats, i així rebreu el do de l’Esperit Sant.

Els qui acceptaren la predicació de Pere es van fer batejar, i aquell mateix dia s’afegiren als germans

unes tres mil persones.

Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa

i a assistir a les pregàries. Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran

respecte. Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els béns per

distribuir  els diners de  la venda  segons  les necessitats de  cadascú. Cada dia  eren  constants a assistir

unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de

cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien

la salvació.

Paraula de Déu



& Salm 25 (24)

A tu, Senyor, elevo la meva ànima.

En tu confio, Déu meu: que no en tingui un

desengany,

que no se n’alegrin els meus enemics.

No s’enduran un desengany els qui esperen en tu,

sinó els qui t’abandonen per no res.

Fes que conegui, Senyor, les teves rutes,

ensenya’m els teus camins.

Encamina’m amb la teva veritat, instrueix‐me,

perquè tu ets el Déu que em salves.

A cada moment espero en tu.

Recorda’t, Senyor, de la teva tendresa

i de l’amor que has guardat des de sempre.

No et recordis dels pecats i de les faltes

que he comès de jove;

recorda’t de mi, tu que estimes tant,

tu que ets bo, Senyor.

El Senyor, bondadós i recte,

ensenya el bon camí als pecadors.

Encamina els humils amb la seva justícia,

els ensenya el seu camí.

L’obrar del Senyor és tot ell amor fidel

per als qui guarden la seva aliança.

Senyor, per amor del teu nom,

perdona la meva culpa, que és molt gran.

Qui és l’home que venera el Senyor?

Ell li ensenyarà el camí que ha de seguir.

Cada nit reposarà feliç,

els seus fills posseiran la terra.

El Senyor es revela als seus fidels,

els fa conèixer la seva aliança.

Sempre tinc els ulls posats en el Senyor,

que allibera els meus peus del parany.

Gira’t i compadeix‐te de mi,

que em trobo sol i desvalgut.

L’opressió del meu cor és gran:

treu‐me de la meva aflicció!

Mira que en sóc, d’infeliç i dissortat;

lleva’m tots els meus pecats.

Mira si en tinc, d’enemics,

i com en són, de violents, els seus odis!

Guarda la meva vida i allibera’m;

en  tu  m’emparo,  que  no  en  tingui  un

desengany!

La rectitud i l’honradesa em salvaguarden,

perquè en tu tinc posada l’esperança.

Déu meu, redimeix Israel

de tots els mals que l’afligeixen!

Glòria al Pare…

& Silenci

& Cant

El Poble de Déu que fa via,

travessant l’immens arenal,

fugí de cruel tirania

i ara acampa sota el cel blau,

s’acosta a la terra llunyana,

pel seu Déu promesa als antics,

on tota dissort és llevada

en un món joiós i tranquil.

Vers tu, Terra promesa, 

el Poble de Déu alça el braç.

Vers tu Terra Promesa,

adreça l’amor i la fe;

Vers tu Terra Promesa,

enmig de combats va avançant.

Vers tu, Terra Promesa. Vers tu.



& Lectura

Del papa Francesc

La reforma litúrgica és irreversible (als participants a la 68ª setmana litúrgica italiana, 24 d’agost de 2017

[Documents d’Església 1082 (2017) 519‐522]

Realment, ho sabem, l’educació litúrgica de pastors i fidels és un desafiament a afrontar sempre de nou.

El mateix Pau VI, un any abans de morir, deia als cardenals reunits en Consistori: «Ha arribat el moment,

ara, de deixar caure definitivament els ferments que separen, igualment perniciosos en un sentit i en l’altre,

i aplicar integralment en els seus justos criteris inspiradors, la reforma aprovada per nosaltres aplicant els

desigs del Concili».

I avui encara cal treballar en aquesta direcció, en particular redescobrint els motius de les decisions

acomplertes amb la reforma litúrgica, superant lectures infundades i superficials, recepcions parcials i praxis

que la desfiguren. No es tracta de repensar la reforma revisant les opcions, sinó de conèixer millor les raons

subjacents,  també a  través de  la documentació històrica, com d’interioritzar els principis  inspiradors  i

d’observar  la disciplina que  la regula. Després d’aquest magisteri, després d’aquest  llarg camí podem

afirmar amb seguretat i amb autoritat magisterial que la reforma litúrgica és irreversible.

La tasca de promoure i de custodiar la litúrgia està encomanada pel dret a la Seu Apostòlica i als bisbes

diocesans, amb la responsabilitat i autoritat dels quals compto molt en el moment present; hi estan implicats

també els organismes nacionals i diocesans de pastoral litúrgica, els instituts de formació i els seminaris. En

aquest àmbit formatiu s’ha distingit, a Itàlia, el Centre d’Acció Litúrgica amb les seves iniciatives, entre les

quals, l’anual Setmana Litúrgica.

Després d’haver recorregut amb la memòria aquest camí, voldria ara tocar alguns aspectes a la llum del

tema sobre el que heu reflexionat en aquests dies, és a dir: «Una litúrgia viva per una Església viva».

La  litúrgia  és  «viva»  per  la  presència  viva  d’Aquell  que  «morint  va  destruir  la  nostra mort,  i

ressuscitant ens va tornar la vida» (Prefaci pasqual I). Sense la presència real del misteri de Crist no hi ha

cap vitalitat litúrgica. Així com sense el bategar del cor no hi ha vida humana, així sense el cor latent de Crist

no hi ha acció litúrgica. El que defineix la litúrgia és, de fet, la realització, en els signes sagrats, del sacerdoci

de Jesucrist, és a dir l’ofrena de la seva vida fins estendre els braços a la creu, sacerdoci fet present de manera

constant a través dels ritus  i  les pregàries, sobretot en el seu Cos  i Sang, però  també en  la persona del

sacerdot, en la proclamació de la Paraula de Déu, en l’assemblea reunida en pregària en el seu nom (cf. SC

7). Entre els signes visibles de l’invisible Misteri hi ha l’altar, signe de Crist pedra viva, descartada pels

homes però convertida en pedra angular de l’edifici espiritual en el qual és ofert al Déu vivent el culte en

esperit i veritat (cf. 1Pe 2,4; Ef 2,20). Per això l’altar, centre cap al qual en les nostres esglésies convergeix

l’atenció, és dedicat, ungit amb el crisma, encensat, besat, venerat: cap a l’altar s’orienta la mirada dels qui

preguen, sacerdot i fidels, convocats per la santa assemblea entorn a ell; sobre l’altar es posa l’ofrena de

l’Església que l’Esperit consagra sagrament del sacrifici de Crist; a l’altar ens són donats el pa de la vida i

el calze de la salvació «per tal que esdevinguem en Crist un sol cos i un sol esperit» (Pregària eucarística III).

& Salm 146 (145)

Al∙leluia!

Lloa el Senyor, ànima meva.

Lloaré el Senyor tota la vida,

cantaré al meu Déu mentre sigui al món.

No confieu en els poderosos,

homes incapaços de salvar.

Quan expiren, tornen a la terra

i aquell dia es desfan els seus plans.



Feliç el qui troba ajuda en el Déu de Jacob

i espera en el Senyor, el seu Déu,

que ha fet el cel, la terra i el mar,

i tot el que s’hi mou!

Ell es manté fidel per sempre,

fa justícia als oprimits,

dóna pa als qui tenen fam.

El Senyor allibera els presos,

el Senyor dóna la vista als cecs,

el Senyor redreça els qui ensopeguen,

el Senyor estima els justos;

el Senyor guarda els forasters,

manté les viudes i els orfes,

però capgira els camins dels injustos.

El Senyor regna per sempre;

és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

Al∙leluia!

Glòria al Pare…

& Silenci

& Cant

Esperem vostra vinguda:

No tardeu, Senyor Jesús.

Veniu a alliberar‐nos:

No tardeu, Senyor Jesús.

4. Déu és prop, truca a la porta.

Ve a escalfar‐se a nostra llar.

Vol tastar nostra pobresa

i plantar‐hi eternitat. (2)

5. Pregonem amb alegria

les grandeses del Senyor,

i amb la torxa sempre encesa

esperem el seu retorn. (2)

& Lectura

Del papa Francesc

La reforma litúrgica és irreversible (als participants a la 68ª setmana litúrgica italiana, 24 d’agost de 2017

La litúrgia és vida per a tot el poble de l’Església. Per la seva naturalesa la litúrgia és de fet «popular»

i no clerical, essent –com ensenya l’etimologia– una acció per al poble, però també del poble. Com recorden

moltes oracions litúrgiques, és l’acció que Déu mateix compleix a favor del seu poble, però també l’acció del

poble que escolta Déu que parla i reacciona lloant‐lo, invocant‐ lo, acollint la inesgotable font de vida i de

misericòrdia que flueix dels sants signes. L’Església en pregària acull tots aquells que tenen el cor a l’escolta

de l’Evangeli, sense descartar ningú: són convocats petits i grans, rics i pobres, infants i ancians, sans i

malalts, justos i pecadors. A imatge de la «immensa multitud» que celebra la litúrgia en el santuari del cel

(cf. Ap 7,9), l’assemblea litúrgica supera, en Crist, tot límit d’edat, raça, llengua i nació. L’àmbit «popular»

de la litúrgia ens recorda que aquesta és inclusiva i no exclusiva, promotora de comunió amb tothom sense

tanmateix homologar, ja que crida cadascú, amb la seva vocació i originalitat, per contribuir a edificar el cos

de Crist: «L’Eucaristia no és un sagrament “per a mi”, és el sagrament de molts que formen un sol cos, el

sant poble fidel de Déu». No hem d’oblidar, per tant, que és sobretot la litúrgia qui expressa la pietas de tot

el poble de Déu, perllongada després per piadosos exercicis i devocions que coneixem amb el nom de pietat

popular, per valorar i animar en harmonia amb la litúrgia.

La litúrgia és vida i no una idea a entendre. Porta de fet a viure una experiència d’iniciació, és a dir,

que transforma en la forma de pensar i de comportar‐se, i no per enriquir el propi bagatge d’idees sobre Déu.

El culte litúrgic «no és primordialment una doctrina que s’ha de comprendre, o un ritu que cal complir; és

naturalment també això però d’una altra manera, essencialment diferent: és una font de vida i de llum per

al  nostre  camí  de  fe».  Les  reflexions  espirituals  són  alguna  cosa  diferent  de  la  litúrgia,  la  qual  «és

precisament entrar en el misteri de Déu; deixar‐se portar al misteri i ser en el misteri». Hi ha una bonica



diferència entre dir que existeix Déu i sentir que Déu ens estima, així com som, aquí i ara. En la pregària

litúrgica experimentem el significat de la comunió no per un pensament abstracte sinó per una acció que té

per agents Déu i nosaltres, Crist i l’Església. Els ritus i les pregàries (cf. SC 48), pel que són i no per les

explicacions que en donem, esdevenen una escola de vida cristiana, oberta als qui tenen orelles, ulls i cor

oberts per aprendre  la vocació  i  la missió dels deixebles de  Jesús. Això està en  línia amb  la catequesi

mistagògica practicada pels Pares,  represa  també pel Catecisme de  l’Església Catòlica que  tracta de  la

litúrgia, de l’Eucaristia i dels altres sagraments a la llum dels textos i dels ritus dels actuals llibres litúrgics.

L’Església és realment viva si, formant un sol ésser vivent amb Crist, és portadora de vida, és materna,

és missionera, surt a l’encontre del proïsme, disposada a servir sense perseguir poders mundans que la fan

estèril. Per això, celebrant els sants misteris recorda Maria, la Mare de Déu del Magníficat, contemplant‐hi

«com una puríssima imatge del que ella mateixa, tota sencera, anhela i espera ser» (SC 103).

& Salm 24 (23)

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou,

el món i tots els qui l’habiten.

Li ha posat els fonaments als mars profunds;

les bases, a les aigües abismals.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?

Qui pot estar‐se en el seu temple sant?

El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,

que no confia en els déus falsos

ni jura per ganes d’enganyar.

Rebrà benediccions del Senyor,

rebrà els favors del Déu que salva.

Aquest és el poble que el cerca:

el poble de Jacob, que busca de veure’l.

Portals, alceu les llindes;

engrandiu‐vos, portalades eternes,

que ha d’entrar el rei de la glòria!

Qui és aquest rei de la glòria?

És el Senyor, valent i poderós,

és el Senyor, poderós en el combat.

Portals, alceu les llindes;

engrandiu‐vos, portalades eternes,

que ha d’entrar el rei de la glòria!

Qui és aquest rei de la glòria?

És el Senyor de l’univers,

és aquest el rei de la glòria.

Glòria al Pare…

& Silenci

& Cant

De vós naixerà, oh Maria,

el Fill etern de Déu.

Déu ha beneït la terra santa,

deslliura el seu poble d’Israel.

Per treure’ns de mort i de tenebres,

com llum ens visita des del cel.

& Càntic de Maria (junts)

La meva ànima magnifica el Senyor,

el meu esperit celebra 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.

Glòria al Pare…

& Parenostre

& Oració i Benedicció

Oh Déu, que d’una manera admirable creàreu la dignitat de la naturalesa humana i d’una manera encara

més admirable l’heu restaurada;

Feu que participem de la divinitat d’aquell que es dignà a compartir la nostra condició humana.

Ell, que amb vós viu i regna…

& Cant final

1. Tota la terra espera el Salvador

i el solc obert la paraula del Senyor;

món de lluita i de penes, que vol llibertat,

reclama justícia i cerca veritat.

2. Diu el profeta al poble d’Israel:

de mare verge ens vindrà l’Emmanuel,

serà “Déu amb nosaltres”, i el nostre germà;

amb Ell l’esperança al món retornarà.

3. Si el pas se’ns barra, camins hem d’esbrossar,

valls i muntanyes ens cal anivellar.

Si el Senyor ve a nosaltres, anem‐lo a trobar,

portals i finestres obrim de bat a bat.

4. A l’establia Jesús bé el recordem

però és entre els homes allà on el trobarem,

i vivim esperant‐lo perquè ha de tornar,

quan vingui a buscar‐nos, la Vida cantarà.

Parròquia de Montserrat de Torelló, 14 de desembre de 2017




