
 N. 732 – DIUMENGE I D’ADVENT (27/11/2022)  

Vine a salvar-nos! 
Vine a salvar-nos, Pare, 
de la nostra ceguesa  
    que no ens deixa veure’t present, 
i de la nostra sordesa  
    que ens priva d’obrir-nos a la teva paraula. 
Vine a salvar-nos 
de la nostra duresa per a comprendre les Escriptures, 
de les nostres lluites pels primers llocs, 
de la nostra desconfiança en la llavor del Regne. 
Vine a salvar-nos de la nostra superficialitat, 
de la nostra insensibilitat per les coses de dalt, 
de la nostra pèrdua de sentit. 
Vine a salvar-nos 
dels déus que ens hem fabricat 
de la rutina que ens empresona, 
dels nostres horitzons esquifits. 
Vine a salvar-nos, Déu salvador nostre, 
Déu amic nostre, Déu anunciat per Jesús. Amén. 
Lectura de l’evangeli segons sant Mateo: En aquell temps, deia Je-
sús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home, passarà 

com en temps de Noè. 
Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i 
bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No 
s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i 
se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill 
de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al 
camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; si hi hagués 
dues dones molent plegades, potser l’una fóra presa i 
l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia 
vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de 
casa hagués previst l’hora de la nit que el lladre vindria, 
no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a 
casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de 
l’home vindrà a l’hora menys pensada»..  [Mt 24,37-44]  

Salm responsorial 121 
R/. Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa del Senyor». 
Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa del Senyor». / Ja han 
arribat els nostres peus / al teu llindar, Jerusalem. R. 



 

És allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor. / A complir l’aliança 
d’Israel, / a lloar el nom del Senyor. / Allí hi ha els tribunals de justícia, 
/ els tribunals del palau de David. R. 
Augureu la pau a Jerusalem: / Que visquin segurs els qui t’estimen, / que 
sigui inviolable la pau dels teus murs, / la quietud dels teus merlets. R. 
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: / «Que hi hagi pau 
dintre teu». / Per la casa del Senyor, el nostre Déu, / et desitjo la feli-
citat. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Reaccionar 
Els assaigs que conec sobre el moment actual insisteixen molt en les contradiccions de 
la societat contemporània, en la gravetat de la crisi sociocultural i econòmica i en el 
decadent caràcter d’aquests temps. 
Sens dubte, també parlen de fragments de bondat i de bellesa, i de gestos de noblesa 
i generositat, però tot això sembla quedar com a amagat per la força del mal, el dete-
riorament de la vida i la injustícia. Al final tot són «profecies de desventures». 
S’oblida, en general, una dada enormement esperançadora. Està creixent en la cons-
ciència de moltes persones un sentiment d’indignació davant de tanta injustícia, de-
gradació i patiment. Són molts els homes i les dones que ja no es resignen a acceptar 
una societat tan poc humana. Del seu cor brolla un «no» ferm a tot allò inhumà. 
Aquesta resistència al mal és comú a cristians i agnòstics. Com deia el teòleg holandès 
E. Schillebeeckx, es pot parlar dins de la societat moderna «d’un front comú, de cre-
ients i no creients, de cara a un món millor, d’aspecte més humà». 
En el fons d’aquesta reacció hi ha una recerca de quelcom de diferent, un reducte 
d’esperança, un anhel d’alguna cosa que en aquesta societat no es veu acomplerta. És 
el sentiment que podríem ser més humans, més feliços i més bons en una societat 
més justa, encara que sempre limitada i precària. 
En aquest context pren una actualitat particular la crida de Jesús: «Vetlleu». És una 
paraula que convida a despertar i a viure amb més lucidesa, sense deixar-se arrossegar 
i modelar passivament per tot allò que imposa aquesta societat. 
Potser això és el primer. Reaccionar i mantenir desperta la resistència i la rebel·lia. 
Atrevir-se a ser diferents. No actuar com tothom. No identificar-se amb allò inhumà 
d’aquesta societat. Viure en contradicció amb tanta mediocritat i manca de seny. Ini-
ciar la reacció. 
Ens han d’animar dues conviccions. L’home no ha perdut la capacitat de ser més humà 
i d’organitzar una societat més digna. D’altra banda, l’Esperit de Déu continua actuant 
en la història i al cor de cada persona. 
És possible canviar el rumb equivocat que porta aquesta societat. El que cal és que 
cada cop hi hagi més persones lúcides que s’atreveixin a introduir sensatesa enmig de 
tanta bogeria, sentit moral enmig de tant buit ètic, calor humana i solidaritat a l’inte-
rior de tant pragmatisme sense cor. [J. A. PAGOLA] 



 

ADVENT: Comencem un nou cicle litúrgic, amb sant Mateu 
De Mateu, sabem que era un «publicà» i, per tant, un «odiat» pels de la seva raça, 
perquè treballava com a cobrador d’impostos a favor de Roma: era vist com un 
col·laboracionista amb els ocupants. (I, tanmateix, compartia grup apostòlic amb 
Simó el Cananeu, anomenat també «el Zelota», pel nom amb què es coneixien els 
jueus «radicals» o «fanàtics», contraris a l’ocupació romana...)  
Mateu compon el seu escrit pensant en els jueus que acullen la fe en Jesús. Per 
aquesta raó ressonarà en el seu evangeli almenys 16 vegades la frase «Tot això va 
succeir perquè es complís el que el Senyor havia dit per mitjà del profeta».  
Mateu té una idea o preocupació cabdal: mostrar Jesús com a Rei. Per exemple: 
Mateu ja des de la genealogia presenta Jesús com a «Fill de David», els mags van a 
la recerca del «rei que ha nascut»; l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem; davant 
Pilat accepta el títol de Rei i a la creu, encara que fos una burla per part dels contraris, 
li posen el rètol INRI (Jesús de Natzaret, rei dels Jueus).  

El «Black Friday» i el «Gran Recapte» 
Aquest divendres, per la ràdio i els mitjans de comunicació es feien ressò a cada 
pas del «Black Friday», i de tant en tant les notícies parlaven dels voluntaris, de si 
n’hi havia prou o no per al «Gran Recapte» del divendres i el dissabte. I pensava: 
«Com pot ser que hàgim de sentir dues crides tan oposades un mateix dia!»: 

 El «Black Friday» és una crida al consum compulsiu. 
El «Gran Recapte» és una crida a la solidaritat conscient. 

 El «Black Friday» és una crida al consum narcisista: perquè molt sovint és 
el desig de tenir allò que no necessito, només perquè està rebaixat de 
preu. (Amb tot el respecte pels espavilats que necessiten una cosa... i espe-
ren aquest dia per tenir-la més bé de preu!) 
El «Gran Recapte» és una crida al servei altruista, en favor d’aquells que 
necessiten allò que no tenen. 

 El «Black Friday» genera negoci. 
el «Gran Recapte» genera vida... i la genera doblement: 
la genera en els destinataris finals dels aliments que es recullen, i  
la genera també en els voluntaris que hi col·laboren, sovint en grup.  
I, si no, pregunteu-los-ho! 

Des d'aquí volem felicitar els molts parroquians que hi participen. I alhora els en 
donem gràcies en nom de tots els qui es beneficiaran de la seva col·laboració. Avui, 
a la primera oració de la missa demanem: «Concediu, Senyor, als vostres fidels d'a-
collir amb bones obres la vinguda del vostre Fill Jesucrist.» «Bones obres» no vol 
dir «bons negocis». Vol dir obres fetes en favor dels altres, sobretot dels altres ne-
cessitats. Doncs, això! [PERE CODINA MAS] 

Més endavant continuarem amb el nostre tema : «5. Cap a una Església sinodal» 



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 27 PRIMER DIUMENGE D'ADVENT 
Dilluns, 28 20:30 Pregar la Paraula al CM 
Dimarts, 29 19:00  Ioga, Harmonització Vital a ST 
Dimecres, 30 09:00 - 12:30   L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 

                           amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 
17:30  Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dg., 4/12 Segon diumenge d’Advent 
Dijous, 8 Final de la campanya de REBOST DE NADAL per a la DiSA 

Recordem que el 7 de novembre va començar la campanya RE-
BOST DE NADAL: Torrons, panetones, polvorons, melmelada, 
cafè, nescafè... 

ADVENT       14 des. 20:30-    Celebració del perdó al Cor de Maria 
                      15 des. 20:00-    Celebració del perdó a Sant Tomàs 
                      17 des. al mati-  Recés Interparroquial d'Advent a Sant Tomàs 

«Ningú no ens podrà prendre l'esperança  
de construir un món en pau» 

En aquests temps de crisi que estem vivint, el perill més gran és caure en la deses-
perança. La desesperança arrela en l'oblit i la indiferència davant l'altre, com si fos 
un estrany i deixés de ser carn de la nostra carn i ossos dels nostres ossos. 
L'esperança es verifica i es fa creïble en la fraternitat que s'exerceix en qualsevol 
moment per a que esdevingui gràcia i llum, tant en l'adversitat com en la bonança. 
Els cristians, avui més que mai, estem cridats a ser testimonis i donar raó de la nostra 
esperança des del compromís amb l'existència. Necessitem revifar la nostra reflexió 
teològica i espiritual sobre aquesta virtut. 
Els cristians diem —i amb raó— que l'Advent és temps d'espera. Però allò que els 
cristians esperem no és que neixi Jesús, que ja va néixer fa 2.000 anys. I tampoc no 
és el cel, quan tot s'hagi acabat. Els cristians esperem el Regne! Que no és un altre 
món… Sinó que és aquest món mateix … però «totalment altre», diferent! Per 
exemple, un món en pau. Què fem per la pau?, és a dir, Què fem pel Regne? 

L’economia de les nostres parròquies… 
Cor de Maria IBAN ES53 2100 3281 1625 0001 3087 
Sant Tomàs IBAN ES11 2100 3281 1125 0000 7589 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76) 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 
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