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als 4 vents.........
La festa de la Immaculada
Durant i després del Concili Vaticà II hi va haver certes 
prevencions sobre el tradicional culte marià. Algunes 
tenien un motiu i d’altres no en tenien en absolut.

Les prevencions raonables es basaven no en el culte 
mateix, sinó en manifestacions ridícules d’una devoció 
mal entesa. Es produeixen aquestes desviacions quan la 
devoció, a Maria o als sants, es té al marge de Jesucrist 
i arriba gairebé a desplaçar Déu. I s’adverteixen des del 
sentit comú, perquè són manifestacions artificioses 
que s’allunyen de la raó i de la veritat normal de les 
coses. Tot i que la intenció acostuma a ser bona, són 
falsificacions que, en allunyar-nos de la veritat, allunyen 
també de Déu.

Estar previngut contra aquests errors no ha de portar a 
concloure que s’ha exagerat en la devoció a la Mare de 
Déu. Per contra, ha de portar a aprofundir en les raons 
d’aquesta devoció, i la primera de totes és tan gran que 
assumeix totes les altres: la Verge és la Mare de Déu.

Qui està més a prop d’un fill que la seva mare? Així ho 
van entendre els apòstols de la primera hora quan es 
van reunir amb ella després de la resurrecció de Crist, 
com ens ho narren les Escriptures. No ho conten, però 
és raonable pensar que els Apòstols devien demanar a 
Maria, acollida a casa de Joan: «Parla’ns del teu Fill.» 
Ningú no el coneixia millor, ni podia parlar amb més 
coneixement de la seva «vida oculta» durant trenta 
anys.

‘

Aquestes reflexions sobre 
la maternitat divina de 
Maria ens ajuden a con-
templar avui un altre títol 
que li ha donat l’Església 
des d’antic: la Immacu-
lada. Com a dogma de fe 
és relativament recent, ja 
que va ser proclamat per 
Pius IX l’any 1854, però 
sempre s’ha cregut que 
en tota la seva vida i des 
del primer moment, la 
destinada a ser Mare de 
Déu, va ser lliurada de 
l’experiència del pecat.

Posem en mans de la seva 
intercessió poderosa el 
nostre propòsit de viure 
d’acord amb la voluntat de 
Déu per a cada un. Que ens purifiqui i també purifiqui 
la societat en el seu conjunt de tanta corrupció de 
costums. Les mares volen el millor per als seus fills. A 
ella ens acollim, santa Mare de Déu, repetint una de les 
més antigues oracions.

Posem en mans de la seva intercessió 
poderosa el nostre propòsit de viure 
d’acord amb la voluntat de Déu
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El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a aquest mes de desembre de 2014, les següents intencions per a 
la pregària:
Intenció universal: Perquè el naixement del Redemptor porti pau i esperança a totes les persones de bona voluntat.
Intenció missionera: Perquè els pares siguin autèntics evangelitzadors transmetent als seus fills el do preciós de la fe

Preguem amb l’Església



agenda
////////

en el nostre món passa

Tota la informació al web www.arqtgn.cat

7 de desembre

—Dedicació de l’església parroquial de Sant Maria del 
Mar de Salou, a les 12.00 h. Celebració presidida pel Sr. 
Arquebisbe. 

–Vetlla de la Immaculada presidida pel Sr. Arquebisbe a 
la capella major del Seminari, a les 22.00 h, amb el lema 
«Santa Maria, pregueu per nosaltres». A les 21.30 h, hi 
haurà la prevetlla. Organitza el Secretariat Diocesà de 
Vocacions. 

11 de desembre

—Sembradors d’estels a la Catedral de Tarragona, a les 
15.30 h. L’acte serà presidit pel Sr. Arquebisbe. Organitza 
la Delegació diocesana de Missions en col·laboració amb 
diverses escoles de Tarragona.

…que cada dia surten notícies als mitjans de 
comunicació sobre casos de corrupció en qüestions 
econòmiques.

La veritat és que el sentit popular, el que diuen moltes 
persones, és que ja n’estem tips, que no hi ha dret, que 
és un fàstic i que fa vergonya.

Som molts els qui diem que 
no ens havíem imaginat 
mai haver de veure i patir 
els fets que estan passant 
en tripijocs de mil maneres 
per a defraudar en qües-
tions econòmiques.

I moltes persones, com 
jo, amb més sentit comú 
que amb coneixement de 
lleis, diem: i no tornen els 
diners que han defraudat, 
que han robat…?

Es veu que no. Perquè hi ha qui fa un pacte amb hisenda 
per tal d’estalviar-se la presó pagant una part petita del 

que s’ha defraudat o robat. I si van a la presó, no tornen 
els diners? I més d’un he sentit que hi afegeix: «I damunt 
se’ls ha de mantenir pagant entre tots.» Haurien de 
tornar els diners i amb recàrrec, com en altres afers!

Tot això que estem tractant deu sumar uns quants milers 
de milions als quals s’hi han d’afegir els que no sabem.

I aquests fets passen en un 
moment en què augmenta 
la distància entre rics 
i pobres i en què hi ha 
milers de famílies que no 
tenen cap ingrés que els 
correspongui legalment. 
I hi ha molts nens i nenes 
que no podran celebrar el 
Nadal amb dignitat! 

Realment el Nadal ha de 
ser un clam per la justícia, 
la solidaritat, la pau i l’amor.

Miquel Barbarà Anglès, pvre.

12 de desembre

—Sopar-col·loqui organitzat per Justícia i Pau sobre el 
tema «Estructura laïcal de l’Església», a càrrec de Mn. 
Josep Gil. Al Restaurant M.R. de Torreforta (c/ Francolí, 
59). Cal confirmar assistència al tel. 977 21 23 03.

—Festa de la Mare de Déu de Guadalupe. El Sr. 
Arquebisbe, a les 20.00 h., presidirà la missa a la Catedral 
de Tarragona.

13 de desembre

—Recés d’Advent per a adolescents i joves a Poblet amb 
el lema «Sóc a la porta i truco» (Ap 3,20), a les 10.00 
h. Més informació i inscripcions al web www.delejot.
cat. Organitza la Delegació diocesana de pastoral de 
joventut. 

14 de desembre

—Recés d’Advent a la Parròquia de Santa Maria de 
Falset, a les 18.00 h, amb el tema «Preparem el Nadal 
amb santa Teresa de Jesús», per la Gna. Teresa Ros 
Climent, stj. Organitza l’arxiprestat del Priorat.

...
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Cicle B 
Litúrgia de les Hores: Setmana II d’Advent

Diumenge, 7: Diumenge II d’Advent [Is 40, 1-5.9-
11; Salm 84, 9ab-10.11-12.13-14; 2Pe 3, 8-14; 
Mc 1, 1-8 (LE/LH pròpies)] 

Dilluns, 8: La Concepció Immaculada de Santa 
Maria Verge (Sol) [Gn 3, 9-15.20; Salm 97, 
1.2-3ab.3c-4; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
(LE/LH pròpies)]

Dimarts, 9: [Is 40, 1-11; Salm 95, 1-2.3 i 10ac.11-
12.13-14; Mt 18, 12-14] 

Dimecres, 10: [Is 40, 25-31; Salm 102, 1-2.3-4.8 i 
10; Mt 11, 28-30] 

Dijous, 11: [Is 41, 13-20; Salm 144, 1 i 9.10-11.12-
13ab; Mt 11, 11-15] 

Divendres, 12: [Is 48, 17-19; Salm 1, 1-2.3.4 i 6; 
Mt 11, 16-19] La Mare de Déu de Guadalupe (ML)

Dissabte, 13: Santa Llúcia, verge i màrtir (MO) 
[Ecl 48, 1-4.9-11; Salm 79, 2ac.3b.15-16.18-19; 
Mt 17, 10-13]

Diumenge, 14: III Diumenge d’Advent 
[Is 61, 1-2a.10-11; Salm Lc 1, 46-50.53-54; 
1Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8.19-28 (LE/LH pròpies) 
Sant Joan de la Creu

preguem

any jubilar teresià
Santa Teresa de Jesús ens parla avui

El temps d’Advent ens convida a estar atents, a 
descobrir Jesús que ve, a trobar-nos amb la seva 
mirada salvadora. Teresa de Jesús sabia molt bé que 
després de mirar així Jesús ningú no queda indiferent. 
Per això ens diu: «Sólo os pido que le miréis. Él nunca 
quita los ojos de vosotros. ¿Y es mucho que, quitados 
los ojos de otras cosas exteriores, le miréis algunas 
veces? Mirad que no está aguardando otra cosa 
sino que le miremos. Él os ha de mirar con unos ojos 
tan hermosos y piadosos, y olvidará sus dolores por 
consolar los vuestros, sólo porque os vayáis con él a 
consolar y volváis la cabeza a mirarle» 
(Camino de Perfección 26). 

Tota la nostra vida és Advent

Tota la nostra vida és Advent,
Déu està venint.

Ell ve en la seva Paraula,
en el seu Esperit que ens dóna la fe,
en els sagraments de l’Església, 
en les lluites i alegries de la vida,
en cadascun dels nostres germans i germanes,
sobretot en els més pobres i soferts.

Cal saber esperar Déu.
Cal saber buscar Déu.
Cal saber descobrir Déu.

I mira que hi ha molts que es cansen d’esperar,
perquè els costa afrontar la vida
perquè els poderosos continuen aixafant els febles.

Ens costa cercar Déu en el dia a dia,
en el treball, a casa, en el carrer,
en la lluita pels drets de tots,
en la pregària, en la festa alegre dels germans units,
i fins i tot més enllà de la mort.

El blat de moro i l’arròs estan naixent, bells.
Ha arribat l’Advent.
Després arribarà el Nadal.
Déu arriba sempre
Obrim els ulls de la fe,
obrim els braços de l’esperança,
obrim el cor de l’amor

Pere Casaldàliga 
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A l’Evangeli d’avui hi ha dues paraules clau: camí i conversió, que estan molt relacionades. La primera, camí, recull 
la metàfora que prové del profeta Isaïes. Allà on no hi ha camí, en el desert i l’estepa, allà on la vinguda de Déu es fa 
impossible per les fondalades o muntanyes que obstaculitzen la presència de Déu i el seu regnat, aplanar el camí fa 
possible la vinguda de Déu al nostre món. Com fer-ho? Només quan s’hagin tapat les fondalades de la superficialitat i 
la irreflexió, i la serralada s’hagi tornat una plana de justícia i germanor, quan s’hagin abaixat les muntanyes de l’orgull 
i l’individualisme, llavors apareixerà la glòria del Senyor… En segon lloc resumeix tota l’activitat de Joan Baptista, parla 
de l’atracció que Joan exercia en la gent i de la seva austeritat de vida, de la seva invitació a la conversió. La crida que 
fa Joan no és un missatge del passat sinó que s’adreça a nosaltres. 

Senyor, ajuda’ns a obrir camins, fonamentant les qualitats humanes que disposem en bé dels germans.

Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí

Mirada endins Gna. Josepa Espasa, 
de la Companyia de Maria (o.d.n.) 

Lectura del llibre d’Isaïes (40,1-5.9-11)

«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre 
Déu. «Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li 
que s’ha acabat la seva servitud, que ha estat perdonada 
la seva culpa: ha rebut de mans del Senyor doble pena per 
tots els seus pecats.»Escolteu una veu que crida: «Obriu en 
el desert una ruta al Senyor, aplaneu en l’estepa un camí 
per al nostre Déu. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les 
muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, el 
terreny escabrós serà una vall. Llavors apareixerà la glòria 
del Senyor i la veurà tothom alhora. La boca del Senyor 
ho ha dit.» Puja en una muntanya ben alta, missatger que 
anuncies a Sió la bona nova! Tu que portes bones noves a 
Jerusalem, alça ben fort el teu crit, alça’l ben fort, no tinguis 
por! Digues a les viles de Judà: «Aquí teniu el vostre Déu! El 
Senyor Déu arriba amb poder, el seu braç domina tota cosa, 
l’acompanya el fruit de la seva victòria, el precedeixen els 
seus trofeus; vetlla com un pastor pel ramat, l’aplega amb 
el seu braç, porta al pit els anyells, acompanya les ovelles 
que crien.»

Salm responsorial [84, 9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)]

Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor
i doneu-nos la vostra salvació.

La fidelitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades. R.

Lectures
Diumenge II d’Advent

Lectura de la segona carta de sant 
Pere (3,8-14)

Estimats, una cosa hi ha que no 
heu de perdre mai de vista: Per al 
Senyor tant és un dia com mil anys 
i mil anys com un dia. No és que 
el Senyor difereixi el compliment 
de les promeses, com ho suposen 
alguns; és que el Senyor és pacient 
amb vosaltres, perquè no vol que 
ningú es perdi, sinó que tothom 
arribi a convertir-se. Però el dia del Senyor vindrà; arribarà 
inesperadament com un lladre. Aquell dia el cel fugirà 
amb un estrèpit espantós, els elements, abrandats, es 
desintegraran, i la terra quedarà al descobert amb tot el que 
hi han fet. Tenint present, doncs, que tot això es desintegrarà, 
penseu com heu de viure, amb quina santedat i amb quina 
pietat us heu de comportar. Espereu la vinguda del dia 
del Senyor, i feu tot el possible perquè arribi aviat. Aquell 
dia el cel, inflamat, es desfarà, i els element, abrandats, 
es fondran. Però nosaltres, tal com ell ens ho ha promès, 
esperem un cel i una terra nova, on regnarà la justícia. Per 
tant, estimats, mentre espereu això, mireu que ell us trobi 
en pau, immaculats i irreprensibles.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (1,1-8)

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu.
En el profeta Isaïes hi ha escrit això: «Jo envio davant teu 
el profeta missatger perquè et prepari el camí. Una veu 
crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el 
camí.» Complint això, Joan començà a batejar en el desert.
Predicava un baptisme de conversió, per obtenir el perdó 
dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea, amb 
tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es 
feien batejar per ell al riu Jordà. El vestit de Joan era de pèl 
de camell, es cobria amb una pell a la cintura i s’alimentava 
de llagostes i mel boscana. I predicava així: «Després de mi 
ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc 
digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us 
he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit 
Sant.»


