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ADVENT: NETEJAR I ADORNAR 
     

 

La paraula “Advent” ve del llatí “adventus” que significa “vinguda”, 

“arribada”, la venguda i l´arribada de Jesús, el Senyor. L´Advent és un temps 

d´aproximadament quatre setmanes que precedeixen 

Nadal i en les que som convidats a ben disposar la 

nostra vida i el nostre cor per rebre Jesús, el Messies 

promès i esperat.  De la mateixa manera que la 

Quaresma  preparara la Pasqua, l´Advent és per a 

preparara Nadal. A l´Advent revivim la llarga espera que 

protagonitzà el poble d´Israel a l´Antic Testament, 

sospirant l´arribada del Salvador.  

Quan a una casa, una família, esperen la visita 

d´algú important fan fonamentalment dues coses 

NETEJAR i ADORNAR. 

En primer lloc se tracta de NETEJAR, de fer net, de llevar tot allò que hi 

hagi de brutícia, de podridura, de pols, de taques, de trastos vells, etc. El nostre 

cor, la nostra vida, se netegen reconeixent els propis pecats, arrepentint-nos i 

demanant i rebent el perdó de Déu que se´ns ofereixen en el sagrament de la 

Penitència. És la crida insistent a la conversió que al llarg d´aquest temps ens 

fa Joan Baptista el precursor de Crist: “Convertiu-vos, que el Regne del cel és 

a prop” (Mt 3, 2).  
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Després de netejar, serà el moment d´ADORNAR, d´EMBELLIR 

d´ENGALANAR. De quina manera ho podem fer? Posant a la nostra vida: 1.- 

MÉS ALEGRIA, no perquè les coses ens vagin millor, sinó perquè ens vagin com 

ens vagin les coses, el Senyor és a prop. En “El Petit Príncep” un amic diu a 

l´altre: “quan sé que has de venir a les quatre, a partir de les tres ja estic 

content”. 2.- MÉS PREGÀRIA, especialment afinant el nostre sentit d´acció de 

gràcies. ¿Quants de motius tenim cada dia, a cada moment per donar gràcies a 

Déu, i ens passen desapercebuts? Detectar aquests motius i alabar Déu per ells, 

donar-li gràcies. La litúrgia d´aquest temps repeteix amb freqüència: “Que Ell, 

Jesús, ens trobi vetlant en l´oració i cantant la seva alabança”. 3.- MÉS 

ATENCIÓ ALS SIGNES DEL TEMPS per anar percebent cada vegada millor el 

pas del Senyor i la seva mà en les realitats que ens envolten a prop i enfora, 

perquè la litúrgia de l´Advent també afirma que “Déu ens surt a camí en cada 

home i en cada esdeveniment”. 4.- MÉS BONES OBRES, també moltes 

oracions de l´Advent demanen amb insistència que quan arribi el Senyor ens 

trobi ben carregats de bones obres. 

Maria, la Mare del Senyor, que és també Mare nostra, és la millor 

mestra, el millor model i la millor intercessora en aquest temps de gràcia per 

engalanar la nostra existència de cara a Nadal.  
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NOTÍCIES 
 

FESTES DE SANTA CATALINA THOMÀS 2022       Després de dos anys de parèntesi 

a causa de la pandèmia, que ens va obligar  a reduir les festes populars de la Parròquia 

a gairebé la celebració litúrgica, aquest estiu s´ha pogut retornar al format habitual 

amb un bon programa d´actes i festa de carrer. Hi hagué entre altres coses un concert 

vibrant de la banda de música “S´Almudaina”, jocs, tallers i animació infantil, una 

vetlada ben vitenca de ballada popular amb l´agrupació “Sa Sínia”, etc. Dia 28 de juliol, 

solemnitat de Santa Catalina Thomàs, les festes arribaren al seu culmen amb una llarga 

repicada de campanes, coets, passa carrers dels xeremiers i sobretot la missa solemne 

presidida per Mons. Francisco César García Magán, bisbe auxiliar de Toledo, recent-

ment elegit secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola. Predicà l´homilia 

Mn Bartomeu Villalonga, rector de la UP de Santanyí. Acabada la missa hi hagué, a la 

Plaça de Santa Pagesa, un abundós refresc per mitigar la intensa calor d´aquest estiu. 

Tothom va celebrar que les festes haguessin pogut tornar sortir al carrer, amb tot un 

seguit d´actes en honor de la Santa mallorquina. 

MERCADET SOLIDARI A FAVOR DE LES FAMÍLIES D´UCRAÏNA       Per iniciativa 

del grup parroquial “Fraternitat de Santa Catalina Thomàs” el cap de setmana im-

mediatament  anterior a les festes de la Parròquia, els dies 23 i 24 de juliol, es va fer a 

la Plaça de Santa Pagesa un mercadet solidari a favor de les famílies d´Ucraïna afec-

tades per la guerra amb Rússia. Els objectes que es posaren a la venda, havien estat 

reunits pels membres de la mateixa Fraternitat. Hi havia moltes coses per triar i endur-

se´n a un bon preu, i d´aquesta manera se varen recollir un total de 1.253´17 € que 

Càritas d´Ucraïna se´n cuidarà de fer arribar a famílies especialment castigades pel 

conflicte bèl·lic. Aquesta quantitat s´afegeix als 13.028´68 € que ja se destinaren a la 

mateixa causa i que se varen recollir a la Parròquia al llarg de la Quaresma i amb la 

col.lecta del passat Dijous Sant. Enhorabona als organitzadors! 

UN ORGUE MILLOR PER A LES CELEBRACIONS      D´ençà del curs passat comptam, 

a la Parròquia, amb un orgue, millor que el que teníem, per acompanyar els càntics i 

ambientar les nostres celebracions litúrgiques. Dos preveres  han fet possible que 

poguéssim adquirir aquest  instrument sense gaire despesa econòmica: Mn Nadal 

Trias i Mn Antoni Bauzà. Des d´aquí, volem donar-los les gràcies. D´ençà que es va 

espenyar l´orgue anterior, sense possibilitats de reparar-lo per manca de peces, estàvem 
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funcionant amb un orgue provisional, per això ens alegram que hagi esta possible acon-

seguir aquest altre instrument, que sense ésser nou del tot, ens ha arribat en perfectes 

condicions. Que pugui contribuir  a unes celebracions més profundes i més viscudes 

per part de tots. 

24 HORES DE MANS UNIDES PER IL.LUMINAR EL MÓN       El passat dissabte 12 de 

novembre, tant a la missa de les 18´30h. com a la de les 19´30h, Mans Unides va tenir 

la deferència de celebrar, una vegada més a la nostra Parròquia, les “24 Hores per il.lu-

minar el món”. En el nostre món del segle XXI segueix havent-hi zones fosques  per 

la fam, la misèria, la violència, la  guerra i per tantes altres causes; zones que neces-

siten ésser il·luminades amb l´ajuda i la solidaritat de tots. Amb un lema ben engresca-

dor: “Encén el teu compromís” tothom va ser  convidat a implicar-se, perquè com 

sovint convé recordar, “un altre món és possible”. A cada una de les misses s´hi feren 

presents distints membres de Mans Unides de Mallorca i la presidenta-delegada, Sra. 

Francisca Artigues, va llegir el manifest i convidà tothom a sumar-se a n´aquesta 

noble iniciativa. A la segona de les misses hi participaren també un grup de nins i nines 

de la Catequesi amb les seves famílies i catequistes. Els petits mostraren el cartell a 

l´assemblea i en el moment de l´ofertori dugueren a l´altar, ben encesos,  els ciriets 

multicolors habilitats per l´ocasió i se comprometeren amb els seus pares a penjar la 

fotografia de la seva llumeta encesa a les xarxes socials. 

DOS CURSOS D´ANGLÉS DE CÀRITAS A LA PARRÒQUIA      A més de l´atenció 

personalitzada que la treballadora social brinda cada setmana a persones i a famílies 

que ho necessiten i que llavors se tradueixen en ajudes ben concretes,  Càritas impar-

teix  enguany  als locals de la nostra Parròquia dos cursos d´anglès, el dimarts i el 

dijous. Aquests cursos van encaminats a persones que no es poden permetre pagar-se 

classes d´idiomes per manca de recursos, i que necessiten aprendre anglès per poder 

més fàcilment accedir a una feina. 
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ADVENT, EL CAMÍ DE L’ESPERIT 
 

Comença el temps litúrgic de l’Advent, els dies de preparació per la vinguda de 

Jesús a la cova de Betlem, seguint el camí dels estels. 

El pensament cristià recorda, sovint, la simbologia del camí. La vida és camí i 

l’home el peregrí que cerca el destí final per la ruta íntima de la pròpia consciència. Pels 

creients, la meta final és que Déu, tot amor, misericòrdia i perdó, arribi al nostre interior. 

Però, l’espera d’aquesta vinguda no significa passivitat. Exigeix una preparació des de 

la reflexió i l’oració, el penediment i el perdó. Aquesta tasca dóna sentit al temps 

d’Advent. 

El Sant Pare ha resumit el significat de cada un dels quatre diumenges d’Advent 

amb unes frases  que voldríem compartir i presentar com a temes de meditació i de 

reflexió: 

Primer diumenge: Estar desperts i vigilants per reconèixer la presència de 

Jesús.  

Estar desperts no vol dir tenir els ulls materialment oberts, sinó tenir el cor lliure 

i orientat a donar i a servir als altres. Un cor disposat a establir relacions autènticament 

humanes amb els qui pateixen l’horror de la guerra, la injustícia, la discriminació i 

l’abandó. Aquesta caritat hauria de començar amb donar suport als qui tenim al nostre 

costat. 
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Segon diumenge: Arribar a la 

conversió. 

Convertir-se significa reconèixer 

honestament les nostres faltes, penedir-

nos  sincerament i decidir  canviar les 

nostres vides. Recordem Joan Baptiste per 

entendre que és arribada l’hora que la 

nostra  veu, plena d’esperança,  clami en 

el desert de la desigualtat, la violència i la 

indiferència davant el sofriment, fins 

construir un nou món de pau, solidaritat i fraternitat.  

Tercer diumenge: Un nou naixement. 

L’Advent és un temps de gràcia i d’alegria perquè sabem que el Salvador està a 

punt d’arribar. L’alegria que acompanya 

ha de suposar donar un nou sentit a la 

vida fins experimentar l’amor 

incondicional i la misericòrdia de Déu, que 

hem de multiplicar en cada un dels 

germans. 

Quart diumenge: Confiem sempre. 

A punt d’acabar el temps d’espera, les 

lectures recorden la història de Maria i 

Josep i el seu exemple d’amor i de confiança en les promeses de Déu. Descriuen una 

situació  difícil que ensenya a actuar des de l’òptica de la fe i treballar per cercar 

solucions que respectin la dignitat i la integritat dels germans. 

Pensem que l’Advent és un camí d’espera confiada i que la seva finalitat és treballar 

per arribar a la meta de la conversió personal.  
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ORACIONS PER ENCENDRE 

LA CORONA D´ADVENT 

Cada una de les quatre setmanes del temps d´Advent, encenem un ciri 

més de la corona.  Per encendre´l es pot fer una 

petita celebració, en família o personal. Es pot 

llegir l´Evangeli del Diumenge i meditar-lo i/o 

llavors resar un Pare nostre i una Ave Maria, i 

acabar amb aquesta oració: 

PRIMERA SETMANA:  

Concediu, Senyor, als vostres fills acollir, amb bones obres, la 

venguda del vostre Fill Jesucrist, perquè, comptats entre els elegits a la 

seva dreta, posseïguem en herència el Regne del cel. Per Crist, Senyor 

nostre. Amén. 

Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir 

acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para 

que, colocados a su derecha, merezcan poseer el Reino de los cielos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

SEGONA SETMANA: 

Déu omnipotent i ple de bondat, feis que les preocupacions de les 

coses terrenes no ens impedesquin córrer a l´encontre del vostre Fill; i que 

el coneixement d´aquell que és la vostra sabiduria, ens faci participar de la 

seva vida. Per Crist, Senyor nostre. Amén. 

Dios todopoderoso, rico en misericòrdia, no permitas que 

cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los 

afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, 

podamos participar plenamente de su vida. Por Jesucristo, nuestro 



8 
 

Señor. Amén 

TERCERA SETMANA:  

Mirau, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del 

naixement del vostre Fill; concediu-li arribar amb alegria a les festes de 

Nadal i celebrar-les solemnement amb el goig de l´Esperit. Per Crist, Senyor 

nostre. Amén. 

Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad 

la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de 

tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con 

solemnidad y júbilo desbordante. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.  

QUARTA SETMANA:  

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors. I feis que els 

qui, per l´anunci de l´àngel, hem conegut l´encarnació del vostre Fill, 

siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la 

resurrecció. Per Crist, Senyor nostre. Amén. 

Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, 

quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de 

Cristo, tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz a la gloria de la 

resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 


