
Ara, els qui ho desitgeu, podeu  fer  individualment  la confessió del
vostre pecat. Es tracta d’una manifestació senzilla i breu, llevat que
es  tractés  de  quelcom  molt  greu.  Podeu  fer  servir  qualsevol
fórmula senzilla (“Pare, he pecat”; “Senyor, perdoneu‐me”…).

" Gest de Pau i signe penitencial

" Oració final

Preguem.
Déu omnipotent i etern, que ens corregiu amb justícia i ens perdoneu

amb misericòrdia infinita, rebeu la nostra humil acció de gràcies.
Vós que amb la vostra providència ho disposeu tot segons el vostre

designi d’amor,
feu que acollint en nosaltres la gràcia del perdó donem fruits de

conversió i visquem sempre en la joia del vostre amor.
Per Crist, Senyor nostre.

" Benedicció
El Senyor us ha perdonat. Aneu‐vos‐en en pau.

Donem‐ne gràcies a Déu.

" Cant Final

De vós naixerà, oh Maria,
el Fill etern de Déu.

Déu ha beneït la terra santa,
deslliura el seu poble d’Israel.

Parròquia de Sant Feliu de Torelló
20 de desembre de 2018

«Llevat dins la pasta»
(Mt 13,33)

Advent 2018
Celebració Comunitària de la Penitència

Parròquies de Torelló



" Cant d’Entrada

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.

Veniu, oh Rei Omnipotent,
d’antics oracles compliment.
Veniu, refeu nostra flaquesa,
Déu eternal, font de bonesa.
Exulta! Exulta!…
Amén.

" Salutació

" Introducció

Déu‐vos‐guard!

Diu Jesús: «Amb el Regne del cel passa com amb el llevat que una dona
va posar dins  tres mesures de  farina,  fins que  tota  la pasta va
fermentar» (Mt 13,33). Una paràbola breu i significativa.

Aquesta dona de  la paràbola, oi que podria ben  ser Maria,  la  seva
Mare? No és ella  la que va posar “el  llevat” del seu Fill en “la
farina” del món? I en va sortir una pasta tota nova, ben fermentada
d’Evangeli.

Ara, que estem de ple en el temps d’Advent i ens estem preparant per
a la celebració joiosa del misteri del Nadal, volem contemplar «la
seva petitesa», la d’ella, la de la Mare de Déu, per descobrir‐hi la
grandesa incommensurable de les coses petites i dels més petits.
Betlem n’és també signe.

I tenim ganes que aquesta mirada ens faci adonar de la nostra petitesa,
ens ajudi a treure’n qualsevol llevat dolent, per passar a ser una
pasta neta que rebi el gran regal que Déu ens fa per mitjà de Maria:
el seu Fill fet home com nosaltres. Serà el miracle repetit del perdó
que rebem i ens donem.

Aleshores serà Nadal!

& «La meva mare i els meus germans són els qui escolten la Paraula
de Déu i la compleixen»

En qualsevol circumstància, Maria va ser una dona transparent, coherent amb
la seva fe. Que Maria ens ajudi a eixamplar el testimoniatge del nostre cor
fins als extrems de l’univers.

• Quin testimoni de fe donem a aquells que ens envolten?
• La nostra fe és radiant, lluminosa?
• Sabem dir que som cristians als qui no comparteixen la nostra fe?
• Sabem comprometre’ns en els nostres cercles professionals per servir

els més pobres?
• El Tercer Món té un lloc en la nostra pregària, en el nostre pensament

i en el nostre compartir?
• Proclamar l’Evangeli a tots els racons del món no està al nostre abast!

Però, ens preocupem perquè l’Església sigui missionera?
• Ajudem a trencar les barreres del racisme i la segregació?
• Quina és la nostra opinió dels germans estrangers, ja siguin aquí o

lluny de nosaltres?

" Cant Penitencial

Esperem vostra vinguda:
No tardeu, Senyor Jesús.
Veniu a alliberar‐nos:
No tardeu, Senyor Jesús.

Baixarà com la rosada
l’esperança de  l’esclau,
i de l’arbre de la culpa
brostarà la llibertat. (2)

" Parenostre

" Jo confesso

" Confessió i absolució



• Medito aquesta Paraula?
• Destino temps a aprofundir la meva fe?
•  La  meva  participació  en  la  missa  és  el  moment  privilegiat  de

trobar‐me amb el Senyor?
• El  Senyor ha dit:  «Perquè m’has  vist has  cregut?  Feliços  els  qui

creuran sense haver vist!» (Jn 20,29). La fe en el Jesús ressuscitat és
el centre de la meva vida cristiana?

• Quin lloc donaré per Nadal a Jesús que es fa pobre entre els pobres?

& «Déu ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les
generacions em diran benaurada»

Maria ha estat la serventa humil i atenta als altres. Ha estat la primera que ha
acollit i posat en pràctica la Bona Nova anunciada als pobres. Que ella ens
ajudi ara a valorar el nostre amor als altres.

• Maria va escoltar atentament les paraules de l’àngel Gabriel.
Com ella, sabem escoltar els altres? Hi ha molts muts al nostre
voltant,  és  a dir,  germans  que  no  parlen  perquè  ningú  no  els
escolta.  “Fer  que  els  muts  parlin”  és  donar‐los  l’oportunitat
d’expressar‐se i dedicar temps a escoltar‐los!

• Maria va visitar la seva parenta Elisabet.
Com ella, sabem obrir les nostres mans i els nostres cors a aquells
que tenen necessitat de ser reconeguts, ajudats? Sabem donar‐los
espai a les nostres vides, sota el mateix sostre?

• Maria ha cantat el Magnificat.
Com ella, sabem  fer servir la nostra veu per dir sempre bé dels
altres i per lloar Déu sense parar? Les nostres paraules i els nostres
pensaments, vessen bondat?

• Maria va estar dreta al peu de la Creu.
Com ella,  sabem compartir el dolor  i el  sofriment del món? El
nostre cor, no es tanca massa fàcilment a les crides dels nostres
veïns, dels nostres germans?

" Oració

Preguem.
Oh Déu, Pare nostre, la consciència de la nostra culpa ens entristeix;
concediu‐nos, amb el perdó, el do d’una alegria  santa per a poder

participar amb joia de la festa del naixement del vostre Fill,
que viu i regna pel segles del segles.

Amén.

" Primera lectura Mi 5,1‐4a

Lectura de la profecia de Miquees

Això diu el Senyor: «Tu Bet‐Lèhem Efrata, petita per figurar entre les
famílies de Judà: de tu en sortirà el qui ha de regir Israel.»

Els  seus  orígens  són  llunyans,  des  dels  temps  eterns.  Els  tindrà
abandonats fins que la mare haurà tingut un fill; aleshores la resta
dels germans tornarà cap al poble d’Israel.

Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria
del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d’un cap
a l’altre de la terra.

Ell serà la pau.

Paraula de Déu

" Salm 79,2ac.3b.15‐16.18‐19 (R.: 4)

Pastor d’Israel, escolteu‐nos.
Vós que teniu querubins per carrossa,
desvetlleu el vostre poder, veniu a salvar‐nos.

R. Déu de l’univers, renoveu‐nos,
feu‐nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.



Déu de l’univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat i havia fet robusta i forta. R.

Que la vostra mà reposi
sobre l’home que serà el vostre braç dret,
el fill de l’home a qui vós doneu la força.
No ens apartarem mai més de vós;
guardeu‐nos la vida perquè invoquem el vostre nom. R.

" Evangeli Lc 1,26‐38

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

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.

Paraula del Senyor

" Breu reflexió i examen de consciència

S’acosta la festa de Nadal i tenim ganes d’estar‐hi preparats.
Hi ha moltes maneres de fer‐ho, però ara, en aquesta celebració, volem

mirar de fer llum en la nostra vida:
llum en relació a Déu,
llum en relació als altres,
llum envers nosaltres mateixos.

Ho  farem amb Maria. Ella,  la serventa del Senyor,  la que va  trobar
gràcia als ulls de Déu, ens ajudarà a il∙luminar la nostra vida.

El sentit de fidelitat, la plena humilitat i la total transparència tan ben
viscudes per Maria, ens ajudaran a trobar expressament allò que
no hi ha d’haver en nosaltres…, i a demanar‐ne perdó.

& «Que es compleixin en mi les teves paraules»
Maria  ha  estat  la  dona  fidel  a  la Paraula  de Déu,  cada  dia,  en  totes  les

circumstàncies. Ella ha cregut en la realització de les promeses de Déu.
Que ella ens ajudi a tenir una mirada lúcida a l’estat de la nostra fe!

• On passa la meva relació amb Déu?
•  La  meva  pregària  és  sovintejada  o  no?  És  profunda  o  massa

superficial?
• Jo li demano que m’escolti…, però poso temps per escoltar‐lo a Ell?

Segur que té alguna cosa per dir‐me!
• Llegeixo l’Evangeli…, la Bíblia?
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