
«Llevat dins la pasta» (Mt 13,33)

Vetlla de Pregària d’Advent

Parròquies de Torelló

«L’Advent, l’esperança!»

& 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

«Llevat dins la pasta», és el nostre lema pastoral d’ara. Està tret d’una de les paràboles del Regne de Jesús, potser la més

breu (Mt 13,33). Posa  l’accent en una actitud  fonamental que ens cal tenir en  la situació que estem vivint avui:

l’actitud de l’esperança! Saber esperar! Saber que és Déu qui va treballant, i ho fa al seu ritme, de la seva manera i no

pas de la nostra. Ell és el llevat! Ell ho fermenta tot. Nosaltres hem de treure el llevat vell, per deixar que el seu actuï.

Per tot això ens va tan bé el temps d’Advent. Perquè és el temps de l’esperança que sap que Déu va venir en el passat,

que continua venint en cada moment i que vindrà definitivament en la història.

Dos textos de Josep Lligadas, sobre l’Advent i sobre l’esperança, ens ajudaran a situar‐nos bé en el nostre avui, a saber

rebre el llevat i a deixar‐nos transformar.

Farem la pregària de la següent manera. Escoltarem els 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 Is 9,1‐6

Lectura del llibre d’Isaïes

El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país

tenebrós. Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega,

com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia

a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat com al dia de Madian. Les botes dels soldats

que marquen el pas i els mantells revolcats en la sang seran cremats i el foc el devorarà.

Ens ha nascut un noi, ens ha estat donat un fill que porta a l’espatlla la insígnia de príncep. Déu li ha posat

aquest  nom:  Conseller‐prodigiós.  Déu‐heroi,  Pare‐per‐sempre,  Príncep‐de‐pau.  Serà  immens  el

principat, la pau no tindrà fi en el tron de David i en el seu regne, fonamentat i sostingut, des d’ara i per

sempre, sobre el dret i la justícia. Això és el que farà el zel del Senyor de l’univers.

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

Què és l’Advent?

Les vingudes del Senyor

Fa dos mil anys, a Betlem, un petit poble d’Israel, i acompanyat de l’amor dels seus pares Maria i Josep, va

entrar en la nostra història humana el Fill de Déu. Déu mateix va venir a viure la nostra vida. Feia ja

molts segles que dins el poble d’Israel, estimulat per la paraula dels profetes, es vivia l’esperança de la

vinguda d’algú capaç de renovar el camí de la humanitat, algú en qui Déu es manifestaria i a través del

qual s’obririen les portes d’una vida nova, diferent, guiada per l’amor de Déu i no pel dolor i el mal que

tan profundament marca la condició humana. Algú que era conegut amb el nom de Messies.

I allà, a Betlem, naixia aquell infant, Jesús. No semblava tenir cap especial característica divina: naixia pobre,

en una família desconeguda, fora de casa seva per exigències de les lleis de l’emperador romà… Però

nosaltres, els cristians, guiats pel testimoni dels qui van seguir aquell infant quan, ja adult, va recórrer

els camins de Palestina anunciant la Bona Nova, creiem que, realment, ell és l’enviat de Déu per dur la

salvació a tothom, el Fill de Déu que ens obre el camí de la vida.

El temps d’Advent són les setmanes que precedeixen i preparen la celebració del Nadal. “Advent” és una

paraula llatina que vol dir “vinguda”. I d’això es tracta: de disposar‐nos a la vinguda del Senyor a les

nostres vides. 

Durant el temps d’Advent preparem la celebració de la vinguda del Fill de Déu, el Messies de Déu, enmig

nostre. No com si féssim veure que no el coneixem, que no sabem que ha nascut: ho sabem, sabem que

ell ha viscut  la nostra mateixa vida, que ha estimat fins a  la mort en creu, que ha ressuscitat. Però

preparar la festa del seu naixement ens serveix per renovar, amb tota la intensitat, una actitud de fe i

d’espera en la salvació que ve a portar‐nos. I ens serveix per preparar les nostres vides perquè pugui

continuar‐hi venint, perquè pugui entrar dins nostre, perquè pugui  renovar el nostre  cor  i  fer de

nosaltres homes i dones nous, seguidors del seu camí, apassionats per fer el mateix bé que ell feia.

Per això diem també que l’Advent no és preparar només una vinguda passada, de fa dos mil anys. L’Advent

és preparar també una vinguda constant, quotidiana, de cada dia. Perquè ara, avui, a cada moment,

Jesús ve també a les nostres vides. Ve a través de l’Eucaristia, a través dels sagraments, a través de la

comunitat cristiana. Ve també al fons del cor de cadascú, en la pregària, en la lectura de la seva Paraula,

en totes les ocasions que volem acostar‐nos a ell. I ve a través dels germans, en els esdeveniments de

la nostra vida, en tot allò que fem i vivim, i especialment en els pobres, ja que en ells es reflecteix amb

especial intensitat el seu rostre.

I encara hi ha una altra vinguda, de  Jesús. La seva vinguda definitiva, al  final de  tot, quan reunirà  la

humanitat sencera en la vida plena del seu Regne. Nosaltres, en aquest món, caminem cap a aquesta

vinguda defintiva, i ens preparem per estar‐hi ben disposats. I ell, Jesús, ens anuncia que aquest camí

humà, a vegades tan ple de foscors i de dolors, és cridat a convertir‐se, com diu el llibre de l’Apocalipsi,

en un cel nou  i una  terra nova, on Déu serà per sempre Déu amb nosaltres,  i s’acabaran  totes  les



llàgrimes i totes les penes, i l’amor de Déu ho serà tot en tots. Nosaltres, en aquest món, en espera

d’aquesta vinguda definitiva, ens cal estar en actitud de vetlla, aprenent cada dia a estimar a Déu i als

altres com Jesús, per poder arribar un dia a viure per sempre amb ell.

& 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

Les actituds del temps d’Advent

Els temps litúrgics ens fan present la història de la nostra salvació, i ens van posant davant els ulls aspectes

importants del ser cristià. Les persones som limitades, i no podem viure‐ho tot alhora. Per això ens va

bé que per temps, per èpoques, es destaquin alguns aspectes concrets del ser cristià. Per poder viure,

durant aquell temps concret, aquells determinats aspectes. I així, al llarg de l’any, podem viure tort el

conjunt tan ampli i ric de sentiments i actituds que configuren la nostra fe.

Durant el temps d’Advent se’n poden destacar sobretot cinc, d’actituds:

A. L’esperança

És aquesta potser la paraula que més ressona en aquest temps. Esperem la vinguda del Senyor, i esperem

que la seva salvació es realitzi en nosaltres i en el nostre món. 

Ho sabem prou, que aquesta esperança no es realitzarà definitivament fins que arribi el Regne de Déu per

sempre, al final de tot, en la vida eterna. I sabem també que el nostre camí en aquest món està orientat



i encaminat cap a aquest moment últim, ple, quan Déu reunirà els seus fills i filles en el seu cel nou, on

no hi haurà ja dolor ni penes ni tristeses.

Però alhora, aquesta esperança es realitza ja ara, s’acompleix ja ara. Jesús ens va ensenyar que cada gest

d’amor, cada moment de felicitat, cada dolor alliberat, cada injustícia vençuda, cada experiència de

confiança en Déu Pare, és ja la realització del seu Regne. I per això, alhora que esperem la vida nova i

definitiva que només Déu pot donar, ens alegrem també de les petites o grans realitats de vida nova que

s’esdevenen entre nosaltres.

I, sobretot, perquè aquesta esperança sigui veritable, tenim els ulls ben oberts davant els mals i mancances

que hi ha en nosaltres i en el nostre món: si visquéssim satisfets, si no ens adonéssim del pecat que hi

ha en nosaltres i del dolor que hi ha al nostre voltant, ¿què esperaríem? ¿quin interès tindria per a

nosaltres esperar la vinguda del Senyor? ¿quina il∙lusió ens farien les paraules tan lluminoses del profeta

Isaïes quan anunciava, per exemple, que “aquell dia, el llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb

el cabrit, pasturaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit podrà guiar‐los”?

B. Preparar el camí del Senyor

És com la consigna d’aquest temps, la crida que Joan Baptista feia, allà al riu Jordà, a tots aquells que se li

acostaven. El Senyor ve, i la salvació és obra seva, no nostra. Però seria mentida dir que l’esperem si,

alhora, nosaltres no  treballéssim per començar a  fer  realitat allò que esperem que ell ens doni. Si

anhelem un món on hi regni la bondat, la justícia i l’amor, un món on no hi hagi enfrontaments ni

llàgrimes, un món on Déu ompli tots els cors, hem de treballar perquè això sigui així. Hem de convertir

els nostres cors i hem de fer el que estigui a les nostres mans perquè les nostres vides i el nostre món

s’acostin cada cop més al projecte de Déu. […]

C. La joia

Semblaria que  la  joia cal guardar‐la per Nadal,  i que aquest és un  temps més aviat seriós  i de poques

alegries. Però no és ben bé així. Certament que l’esclat de l’alegria per la vinguda del Senyor serà per

Nadal, però ja ara, de moltes maneres, se’ns convida a viure la joia de saber que el Senyor és aquí i ens

salva. […]

Sant Pau ho deia així: “Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. Que tothom us

conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res, sinó que a cada ocasió

acudiu a la pregària i a la súplica amb acció de gràcies”.

I el gran exemple d’aquesta alegria el tenim en Maria, la Mare de Déu. Només cal veure‐la en la seva visita

a  la seva cosina Elisabet: el fill que ella porta a les entranyes és la més gran alegria, la nostra gran

alegria. Perquè nosaltres, com Maria, també creiem en Déu i en tot el que ens ha promès.

D. La pregària

Per viure el que aquest temps significa, perquè entri ben endins nostre, és important dedicar temps a la

pregària. Sempre cal pregar, tot l’any. Però aquest temps és com una especial invitació a aixecar el cor

cap a Déu: per acostar‐nos més a ell, per desitjar la seva vinguda, per posar davant seu la feblesa de la

nostra condició humana, per reconèixer que sense ell no podríem fer res, per compartir amb ell la vida

que hem viscut i descobrir‐hi la seva presència amorosa, per compartir també amb ell les joies i les

il∙lusions a través de les quals ell es manifesta i ens estimula, per mirar cap al nostre món i presentar‐li

els nostres desigs i el nostre treball per una vida més digna per a tothom... I, sobretot, perquè ens entri

ben endins l’alegria de la seva presència salvadora. […]

E. La paciència 

Moltes vegades els nostres esforços no donen el resultat que voldríem. Treballem per una cosa que creiem

que és bona, i no hi ha manera que es faci realitat. Volem convertir‐nos i millorar en algun aspecte de

la nostra vida, i no ens en sortim. Mirem cap al nostre país o el nostre món, i voldríem que hi hagués



més  justícia  i benestar per a tothom,  i ens adonem que hi ha massa  interessos que ho  impedeixen.

Voldríem que Jesús fos més conegut i estimat, i no sabem com fer‐ho perquè sigui així.

L’Advent és una invitació a treballar sense defallir, encara que les coses no surtin com esperaríem. Ho diu

la carta de sant Jaume, un dels textos que llegim els diumenges d’Advent: “Tingueu paciència, germans,

fins que vingui el Senyor. Mireu com el pagès espera els fruits preciosos de la terra, prenent paciència

fins que les pluges primerenques i tardanes l’hauran assaonada. Igualment vosaltres tingueu paciència,

refermeu els vostres cors, que la vinguda del Senyor és a prop”. Tenir paciència, i refermar els cors, tot

alhora, fins que vingui el Senyor.

& 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, 13 de desembre de 2018


