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ADVENT, TEMPS D´ESPERANÇA 

 

L´Advent litúrgic es redueix a quatre setmanes abans de Nadal, però 

l´Advent autèntic  no és un temps determinat. Més que un temps, és un 

estil de vida, és una actitud. L´Advent no és només qualque cosa que es 

celebra, també és qualque cosa que es viu. Quan ens deixam dur pels 

ideals autèntics, quan creiem en la 

utopia, quan tenim fam i set de justícia, 

quan treballam per la pau, quan 

demanam que vengui a nosaltres el 

Regne, quan cercam a Déu, és ADVENT. 

Hi ha persones que viuen l´Advent amb 

tal intensitat que podem dir d´elles: no 

que viuen l´Advent, sinó que són Advent 

viu: com els profetes anunciant la 

vinguda del Messies. com Maria abans d´acollir el seu Fill.com tots els 

homes amb esperança que saben esperar amb força intensitat. 

I és que necessitam l´esperança per a seguir visquent i per a seguir 

lluitant; per somniar amb un món nou i millor. Sense esperança ens 

entristim i ens apagam. Els ciris de l´Advent que s´han d´encendre durant 



aquests diumenges abans de Nadal, simbolitzen aquesta esperança 

progressiva. Isaïes és el profeta que tracta els temes de l´anunci del 

naixement del Messies, de la denúncia  d´un culte buit i allunyat de Déu, 

de l´anunci de la salvació de part de Déu, és el que recorda les promeses 

de Déu. Isaïes somnia que totes les nacions es deixaran instruir pel Déu 

de la veritat i de la misericòrdia, que un dia tots els homes es donaran 

les mans i s´asseuran junts a la taula de la fraternitat. Joan Baptista, el 

precursor, ens indica els camins del Senyor, ens mostra l´autèntica 

actitud per acollir Jesús. 

 

Maria és la reina de l´Advent, en Ella es concentra aquesta esperança 

activa; amb el seu exemple ens ensenya a estar disponibles, a saber dir 

SÍ Els nostres ulls durant el temps d´Advent han d´estar fixos en Maria. 

Les nostres actituds per a preparar Nadal han de ser semblants a 

l´actitud de Maria. Si no és així, les festes que s´acosten seran 

superficials, seran un succedani del vertader i autèntic Nadal. Que Maria 

ens acompanyi en aquesta preparació de Nadal, que sapiguem imitar-la, 

perquè d´aquesta manera Jesús trobarà el millor betlem, la millor cova 

que pot trobar: “EL NOSTRE COR”. Hem d´estar preparats per acollir 

l´Home que ens porta la Salvació. Per això, per rebre´l, hem de canviar 

les nostres actituds. Ho hem d´intentar, està en joc la nostra felicitat. 

 

Mn. Joan M. Cózar



NOTÍCIES 

 

 

VICARIS INTERPARROQUIALS       Aquest estiu passat Mn. Joan 

Cózar ha estat nomenat vicari de la nostra Parròquia i a la vegada 

de les Parròquies veïnades de Sant Francesc de Paula i de la 

Resurrecció. De la mateixa manera Mn. Jaume Ripoll, ara  és vicari 

de les tres  Parròquies. Essent que a Mallorca  s´ha reduït 

considerablement el nombre de preveres, no queda més remei que 

anar constituint unitats pastorals que són grups de Parròquies 

amb un sol rector  i amb alguns preveres que hi col.laboren. De 

moment a les dues Parròquies veinades hi continua com a rector 

Mn. Miquel Serra, però el nomenament de vicaris interparroquials 

apunta cap a què en el futur les tres Parròquies estan cridades a 

constituir una unitat pastoral afegida a les moltes que ja hi ha a 

la diòcesi. Des d´aquestes línies vagi la nostra més cordial 

benvinguda al nou vicari. 

 

MN. RAMON LLADÓ ROTGER, CANONGE DE LA SEU       El 

proppassat 25 de setembre el bisbe  Mons. Sebastià Taltavull feia 

públic el nomenament de quatre nous canonges per el servei de la 

santa església catedral basílica de Mallorca, entre ells hi ha Mn. 

Ramon Lladó Rotger, rector de la nostra Parròquia de Santa 

Catalina Thomàs. A diferència d´altres vegades, cadascun dels 

nous canonges continuaran amb les tasques pastorals que ja 

tenien encomenades. El dissabte 27 d´octubre el bisbe Taltavull 

presidí una solemne celebració en la que foren instituïts els nous 

canonges acompanyats pels seus familiars i per amics i feligresos 



arribats de diversos indrets de l´Illa. Des d´aquí volem fer-los 

avinent la nostra més sentida felicitació, a la vegada que demanam 

a Déu que vulgui acompanyar-los i donar fecunditat apostòlica a 

la seva tasca al servei de l´església mare de les esglésies de la 

Diòcesi mallorquina. 

 

CLASSES DE CASTELLÀ DE CÀRITAS       Des del passat mes 

d´octubre es duen a terme a la nostra Parròquia classes de castellà 

organitzades per Càritas i adreçades a persones nouvingudes. Les 

classes s´imparteixen, en dimarts i en dijous respectivament, a dos 

nivells: un destinat a persones que desconeixen totalment 

l´idioma, i un altre pels que ja tenen algun nivell de comprensió i 

de parla. Aquests darrers anys, també a la nostra Parròquia, 

Càritas havia oferit classes d´anglès i d´alemany en vistes a que els 

alumnes poguessin accedir amb més facilitat a feines de cara al 

turisme. 

 

FELICITACIÓ I OBSEQUI ALS MALALTS       En motiu de les 

festes de Nadal un grup de visitadors, en nom de la Parròquia, 

duen la felicitació i un petit obsequi als malalts i a aquelles 

persones que ja no poden venir a l´església. Si tenen algun familiar 

en aquesta situació, i volen que la Parròquia pugui felicitar-lo, 

basta que ens ho comuniquin a la sagristia o que apuntin el seu 

nom i adreça a uns fulls que hi ha posats a una tauleta just darrera 

la pila baptismal. 

 

LOTERIA DE NADAL DE LA PARRÒQUIA      També enguany la 

Parròquia posa a disposició de tothom participacions de Loteria del  



tradicional sorteig de Nadal amb els números: 81.673 i 98.709. 

Pel que pugui esser, i tant de bo que sigui, no convé de cap de les 

maneres quedar sense posar-hi, no fos cosa que la grossa... 

 

OBRES DE LA PARRÒQUIA AL CARRER AUSIÀS MARCH      

Quan l´Ajuntament dicti el  prescriptiu “final d´obra” està previst 

completar la informació exhaustiva que ja es va oferir el passat 

mes de juny, a les reunions i per escrit, i fer una jornada de portes 

obertes perquè tothom que vulgui pugui visitar els nous locals i les 

reformes que s´han fet aquests darrers temps. 

 

COL.LECTES ESPECIALS       A les tres darreres col.lectes 

especials s´han recollit: Per les inundacions del LLEVANT DE 

MALLORCA: 4.138´19€. Pel DOMUND: 5.032´62€. i per 

l´ESGLÉSIA DIOCESANA: 3.078´39€. Moltíssimes gràcies, una 

vegada més, per aquestes quantitats tan generoses. 

  



VA TENIR FE LA VERGE MARIA ? 
 

Ens equivocam del tot quan pensam que la vida de la Mare de 

Déu va ser un camí de roses, perquè 

fou precisament tot el contrari. Ja 

quan quaranta dies després del 

naixement de Jesús el dugueren a 

Jerusalem per presentar-lo en el 

temple, Simeó, adreçant-se a Maria 

li profetitzà: “A tu mateixa una 

espasa et traspassarà l´ànima”  

(Lc 2, 35). I efectivament, Maria 

hagué de viure  molts d´episodis i 

circumstàncies de la seva 

existència marcats pel sofriment provocat per una  espessa fosca 

interior, que li venia de no entendre gens ni mica allò que passava. 

Però ella, fins i tot amb el cor totalment a les fosques, sempre va 

continuar fiant-se de Déu, confiant en Ell, amb una fe 

inconmovible. 

Abraham, el nostre pare en la fe,  va esperar contra tota 

esperança. Maria, la nostra Mare en la fe,  paralel.lament, hagué 

de creure contra tota evidència. Basta que pensem en el que succeí 

la nit de Nadal a Betlem. Nou mesos abans, a Natzaret, l´Àngel 

Gabriel a l´Anunciació li havia dit que l´infant que neixeria d´ellla 

“serà gran, l´anomenaran Fill-de-l´Altíssim. Déu li donarà el 

trono del seu pare David, serà rei del poble d´Israel per 

sempre i el seu regnat no tendrá fi”.  

Arribats a Betlem amb Jesús a punt de nèixer, Maria i Josep 

s´hagueren d´arrecerar a dins una estable d´animals perquè ni tan 



sols a la posada els volgueren rebre. I Jesús hagué de néixer allà, 

en aquell lloc totalment inhòspit i indigne. Maria devia tenir el cor 

completament a les fosques enmig d´aquell drama. ¿Què se 

n´havia fet d´aquelles paraules de l´àngel amb títols solemníssims 

per l´Infant? ¿Com era posible que el qui havia de ser “gran” “Fill-

de-l´Altíssim” “rei” “hereu del trono de David” hagués de venir 

al món d´una manera tan miserable? Però, fins i tot sense entendre 

res, sense comprendre res, amb el cor ple de tenebres, la fe de 

Maria no va vacil.lar,  va seguir confiant en Déu, fiant-se de Déu i 

va mantenir el sí que li havia donat per mitjà de l´àngel a 

l´Anunciació.  

Per això el Catecisme de l´Església Catòlica diu que “La Verge 

realitzà de la manera més perfecte l´obediència de la fe”. 

Maria és la dona de fe, la creient per excel.lència. La seva grandesa 

li ve precisament  de la fe, d´haver confiat cegament en Déu, 

d´haver-se fiat de Déu sempre, fins i tot enmig de les tenebres més 

fosques i més espesses. Maria és un gegant de la fe. 

  



CONVIURE EN TEMPS D’ADVENT 

 

El Nadal és a prop. L'època de l’any 

que a tothom agrada, ja que és molt 

bona excusa per reunir-se amb la 

família i passar molts bons moments 

tots plegats. Però per a nosaltres, els 

cristians, ha de tenir un significat més 

profund a tot això. Aquesta celebració 

ens recorda que va néixer la llum del 

món, la que ha de guiar la nostra vida 

perquè nosaltres i el nostre voltant sigui millor. És per aquest 

motiu que requerim d’un període de preparació, l’Advent. 

Advent significa “vinguda”, esperam la vinguda del Senyor. 

És per això que és temps d’esperança, de disposar els nostres cors 

al camí de Jesús, de ser conscients que Déu ens pot salvar si feim 

bé el que ens ha ensenyat, sempre sent pacients pels sacrificis que 

això pot dur. Aquestes haurien de ser actituds sempre presents a 

la vida dels cristians però, realment ho complim? L’Advent es 

presenta per ajudar-nos amb un temps de pregària a complir 

aquests objectius. 

No obstant, tampoc és necessari fer grans coses per complir 

aquests objectius. Hem de conèixer les nostres limitacions. He 

estat reflexionat durant un temps sobre el meu voltant i un dels 

problemes més fàcil d’arreglar que més mal causa és el dels 

prejudicis. Quants cops hem jutjat a algú sense conèixer-lo? En 

què ens basem per fer-ho? Les persones indiferentment de les 



seves aparences poden tenir totes les mateixes capacitats, inclosa 

la dels sentiments. Perquè normalment les persones són jutjades 

és a causa d’uns estereotips establerts, i el lleig  que nosaltres els 

puguem fer, ja el poden haver rebut. El que vull transmetre amb 

això és que, no és agradable que et mirin amb males cares, t’evitin 

o et tractin en menys cura per uns estereotips establerts per la 

societat, que no es basen en res coherent, perquè tothom és igual 

i mereix ser tractat amb el mateix respecte. 

L’objectiu de la idea és fer que el nostre voltant es trobi millor, 

amb un sentiment de igualtat i benestar. I això, és una cosa que 

podem conseguir molt fàcilment amb un somriure. La felicitat es 

contagia i és increïble el que es pot arribar a transmetre amb una 

mirada còmplice i un somriure a una persona que està malament. 

Per ells, com jo he sentit moltes vegades, potser un: “no estàs sol, 

vivim amb societat i volem que tothom estigui bé, inclòs tu. T’ho 

mereixes.” És un suport, i apart, a qui no li agrada que li dediquin 

un somriure? 

Us proposo, aquest Advent intentar millorar el vostre voltant, 

fer felices a les persones que us envolten i no només a les que 

conegueu personalment. Deixar els prejudicis i captar l’atenció a 

l’interior, reforçant una idea d’igualtat que ha d’estar present al 

nostre dia a dia, perquè tothom és igual, ningú és millor a ningú. 

En conclusió, tots mereixem ser feliços i cadascun de nosaltres ha 

de fer el possible perquè això es convertesqui en una realitat. No 

et tallis, regala somriures. 

MLLRB 


