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ANUNCIEM AMB ALEGRIA

Anunciem amb alegria

Des de l’Acció Catòlica General, amb la col·laboració de Fano i la diòcesi de Màlaga,
oferim aquest material al servei de totes les parròquies amb l’objectiu d’ajudar a
infants, joves i adults a viure amb intensitat el temps litúrgic d’Advent. Es tracta d’un
material centrat en els quatre diumenges d’Advent amb la possibilitat d’integrar-se
dins de les Eucaristies de diumenge.

Esperem que ho gaudiu!!
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ANUNCI PER A CAMINANTS...
Estem estrenant un nou any litúrgic amb l’inici de l’ADVENT. Començar quelcom
sempre és una invitació a viure la novetat, és il·lusionant poder tenir un “de nou” des d’on
recomençar tantes coses que en altres moments hem deixat de banda. Començar és
obrir-se a l’esperança, agafar la pròpia vida entre les mans i orientar-la cap a Déu.
Començar és dir: quelcom queda per fer, quelcom queda per viure. Començar és tenir
disposició per fer camí.
En el temps en què vivim, molts anuncis envaeixen la nostra vida, moltes trucades
capten la nostra atenció. Som, en molts casos, “objectes per al consum”. Molts posen la
mirada en nosaltres com a destinataris dels seus productes amb els quals volen fer-nos
veure que és a través d’ells, des d’on podem viure l’alegria, la felicitat...
I és, en aquest moment, quan rebem un gran anunci, quan arriba a nosaltres una
oferta especial. No ens mira com un objecte per al consum, sinó com una persona que
s’interroga per la seva vida, una persona que busca respostes i necessita un sentit que
ompli la seva existència i la faci sortir de la seva pròpia autoreferencialitat per a així omplir
l’existència. I aquest és el nostre gran anunci: “Déu ve a salvar-nos”. Ja no estem sols, la
nostra vida té un sentit d’eternitat, i és en i per Crist.

És el moment d’obrir el cor a la Bona Nova, a la Gran Notícia, a l’esperada i desitjada
Notícia que Déu és entre nosaltres, s’ha encarnat en Maria i s’ha fet home. Ha
interromput la nostra història per omplir-la amb la seva presència.
Per això el nostre cor s’alegra amb l’alegria que neix de la trobada amb Aquell que
per nosaltres s’ha fet home, ha mort i ha ressuscitat.
Aquest Advent, seguirem l’itinerari de l’Evangeli de Sant Lluc, en el qual l’Esperit
Sant té un protagonisme especial i descobrim l’Evangeli més universalista. També podem
dir que l’Evangeli de Lluc és l’evangeli de la Misericòrdia, el què ens proposa un camí
especial com a deixebles i a més el què més ens parla de la Mare de Déu, la millor deixebla
de Jesús, la qual es va posar a disposició de Déu i va entonar plena d’alegria el cant del
Magnificat.
A ella encomanem aquest “nou” camí d’Advent i com ella volem acollir i fer vida de
“l’anunci” de l’Àngel.

Bon camí!
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Aquest any 2019 celebrem el X Aniversari de l’Acció Catòlica General, hereus d’una gran
història d’apòstols i sants amb un projecte renovat “A vi nou, odres nous”. Així, els nostres
bisbes han aprovat el projecte i han disposat que sigui conegut i acollit a totes les diòcesis,
com a resposta per als temps actuals.
L’Acció Catòlica General ha de ser, en paraules del papa Francesc “una escola de
deixebles missioners” i una “escola de santedat”. La forma ordinària d’organització del laïcat
a les nostres parròquies, un procés per a tots i per a sempre.
Aquí us presentem el “logo” d’aquest X Aniversari:
És un logo trinitari. Contemplem una creu vista des de dalt, així podem descobrir com
veuria el Pare l’ofrena del seu fill a la creu. Contemplem Jesús amb els seus braços oberts
entregant el Pare a tota la humanitat, i oferint a tota la humanitat la salvació que ens
regala el Pare. Així mateix veiem també aquesta crida de l’Esperit Sant, amb un color
vermell, signe de l’amor, el foc de la passió, la sang dels màrtirs.
 Aquesta creu s’ha convertit en una “X” del desè aniversari. Déu beneeix l’Acció Catòlica
General i ens convida a fer de les nostres vides i del nostre projecte una ofrena agradable
a Déu, sent deixebles missioners, sants que transformen la història.
 La creu té el color del logotip de l’ACG. El que neix de la creu de Jesús s’estén a l’Acció
Catòlica General i se’ns convida a continuar portant aquesta llum a tots els homes i dones
de la nostra història, a cada parròquia, a cada racó de la societat. A cada vida personal.
 El lema: “Fent realitat el somni de Déu”, és l’anunci esperançat que l’ACG és una realitat
activa, apostòlica, que està treballant en l’aquí i ara de la nostra història per fer present el
Regne de Déu, perquè el “somni de Déu” és fer un món de fills i germans.
Aquest X Aniversari conclourà el pròxim mes d’agost de l’1 al 4 amb la III Trobada de laics
(infants, joves i adults) a Àvila. Molt aviat tindrem tota la informació de la trobada, però...
reserva ja aquestes dates a la teva agenda.
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PREGÀRIA pel X Aniversari de l’ACG
DÉU PARE provident i misericordiós,
et donem gràcies per aquest X Aniversari de l’Acció Catòlica General
i pels fruits que està donant a les nostres parròquies i diòcesis.
Sabem que tu, com a Pare, cuides de cadascun de nosaltres
i ens convides a sortir, acollir, discernir i integrar
a cadascun dels teus fills.
Ajuda’ns perquè infants, joves i adults,
units en un projecte comú i d’una manera corresponsable
visquem com apòstols, evangelitzant, formant i santificant la humanitat.
JESUCRIST, FILL DEL PARE,
et donem gràcies pel teu amor que no té límits,
perquè continues confiant en nosaltres
i ens envies a fer deixebles.
Gràcies per l’Acció Catòlica General,
escola de deixebles missioners,
apòstols que transformen la societat
i generen una cultura de l’encontre.
Que sapiguem descobrir la nostra vocació laical
al servei de l’Església i la societat,
fent realitat el somni de Déu:
que tots visquem com a fills i germans.
DÉU ESPERIT SANT,
gràcies per l’Acció Catòlica General, escola de santedat.
Gràcies per fer de nosaltres sants que transformen la història
i s’obren al futur amb esperança.
Vessa la teva gràcia en nosaltres, perquè, santificant les nostres vides,
siguem consol per al món i providència per als pobres.

MARIA, estel de la nova evangelització,
gràcies perquè, com aquell dia a Canà de Galilea,
ens continuïs convidant a escoltar el teu fill.

Ajuda’ns a viure l’alegria de l’encontre i l’entrega,
perquè visquem la nostra singular forma de ministerialisme eclesial
en el si de l’Acció Catòlica General,
al servei de l’Església i de la societat. Amén.
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MATERIAL PER ADULTS I JOVES
Advent setmana a setmana
1r DIUMENGE: DESPERTA!
Els textos d’aquest diumenge ens fan mirar cap al
futur, cap a l’última arribada de Crist, el Pare que ens
Salva. El final i l’inici de l’any litúrgic, apunten cap a la
mateixa direcció, més enllà de l’horitzó del Nadal; la
“parusia”, la manifestació de Jesucrist com a Senyor,
victoriós de la història. Així doncs, desperta!, deixa de
banda totes aquelles coses que ens adormen i ens
impedeixen reconèixer la presència de Jesús en mig del
nostre món, de la nostra història, dels nostres germans;
DESPERTA!

PREGÀRIA INICIAL
Vine Esperit Sant,
obre la meva oïda per poder escoltar la teva Paraula,
il·lumina la meva ment per poder comprendre-la.
Fes que el meu cor l’aculli
i que es trobi amb el meu interior.
Deixa que em desperti de la meva letargia
i que es transformin les meves bones intencions
en compromisos decidits.

CANÇÓ: PONEOS EN PIE
(Ain Karem)
https://www.youtube.com/watch?v=4DVC0QVIqX4
PONEOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA,
MIRAD QUE LLEGA EL HIJO DEL HOMBRE A LA TIERRA
Y VIENE A HABITAR VUESTRO HOGAR.
PONEOS EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA,
NO OS HALLE DORMIDOS,
QUE ARDA VUESTRA LLAMA.
Velad y estad atentos,
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leed los signos de los tiempos:
el Reino de Dios está cerca.
Velad y estad alerta,
cuidad la luz en vuestras velas,
el Hijo del Hombre llama a la puerta.

LECTURA: Lc 21, 25-28. 34-36
La pàgina està presa de l’anomenat “discurs escatològic” de Jesús, perquè ens parla
sobre els últims fets, sobre l’última arribada del Senyor, ens parla sobre el futur del món.
Al parlar de l’arribada del Fill de l’Home amb poder i glòria, se li designa també com a
discurs de parusia (Parusia significa “presència” i en la literatura cristiana, designa
l’arribada o manifestació definitiva de Crist). Amb un gènere típic de la literatura
“apocalíptica”, ple d’imatges i símbols, ens anuncia els fenòmens còsmics que precediran
el final del món. No importa la correspondència amb cada detall, amb senyals dels astres i
del mar, i l’espant de la gent, sinó l’anunci global amb el qual acaba el passatge.
Lluc narra com el món antic és destruït i com el Fill de l’Home arribarà per ser
reconegut universalment com a Senyor.
La intenció de Jesús no és certament catastròfica, sinó d’esperança. La seva
arribada –“veuran el Fill de l’Home venir en un núvol amb gran poder i glòria”- no ens ha
de fer por, sinó que ens ha de donar alegria i confiança: “quan comenci a succeir això,
aixequeu-vos, alceu el cap, s’apropa la vostra alliberació”.

MEDITACIÓ
Hi haurà senyals en el sol, la lluna i les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb
angoixa... La gent defallirà de por i d’ansietat...
Quines són les principals pors de la meva vida? Per què em produeixen por aquestes
situacions? Què faig quan arriben? Com les puc combatre?
Llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvol amb gran poder i majestat.
En quines situacions de la vida sento sobretot la presència de Jesucrist? Quines
coses poden ajudar-me a reconèixer la seva presència?
… redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s’acosta.
¿Quins són els principals nusos de la meva vida? Com puc deslliurar-me d’ells?
Vosaltres estigueu alerta: que l’excés de menjar o l’embriaguesa o les
preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor…
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Com em situo davant d’aquestes situacions? Em deixo portar per l’alcohol, les
drogues, la diversió desenfrenada...? Què em fa caure en elles? Quins buits pretenc
omplir? Quines coses m’inquieten de la vida i m’impedeixen viure d’una manera centrada?
Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment perquè pugueu escapar-vos de tot això
que ha de succeir i presentar-vos sense temor davant el Fill de l’home.
Quines coses fan que em quedi adormit, sense poder veure la realitat? Quines
situacions hi ha al meu voltant a les quals hauria de prestar més atenció? Què he de fer
per canviar algunes de les situacions que m’envolten?

PREGÀRIA
Després d’haver escoltat la Paraula de Déu, ara és el moment que li parlis tu amb
confiança, com un fill als seus pares. Reconeix la seva presència a la teva vida, dóna-li
gràcies, explica-li allò que et carrega, demana-li ajuda i la llum necessària.
Som-hi, aixequeu-vos, s’apropa el vostre alliberament!
Hi ha signes al vostre voltant.
No els veieu al barri, a la fàbrica,
a la comunitat, a la vostra pròpia casa
i sense anar més lluny, en vosaltres?
Fregueu-vos els ulls,
mireu l’horitzó amb esperança,
escolteu la Bona Nova,
deixeu-vos despertar per la brisa.
Déu és a prop!
Vinga, aixequeu-vos, alceu el cap!
La gent es preocupa per tot
i camina sense alè, donant tombs
d’aquí cap allà, vivint sense viure,
fent malbé la seva vida.
Es desviuen per llums a la nit,
Per miratges al desert,
per vagues enyorances.
Recobreu l’alè.
Déu és a prop!
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Ànims, aixequeu-vos i mantingueu-vos desperts!
No se us adormi la ment o us surti el cor
amb tanta preocupació afegida:
què us passarà, què fareu,
quant guanyareu, gastareu,
quan succeirà i per què,
com escapareu de la xarxa de la moda
o de la febre de les rebaixes.
Nadeu contra corrent.
Déu és a prop!
Vinga, aixequeu-vos i poseu-vos en marxa amb il·lusió renovada!
Observeu l’horitzó.
Viviu atents als murmuris,
als plors, crits i riures
de la humanitat sencera.
Déu és a prop.
Broteu a la vida.
Deixeu allò banal i estèril.
Demaneu força per a l’espera.
Déu és a prop!
Ulibarri, Fl.

COMPARTIM LA PREGÀRIA
En aquest moment podem compartir amb els altres la nostra pregària personal.

COMPROMÍS
Quins compromisos concrets puc treure d’aquesta pregària per portar-los a la meva vida?
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2n DIUMENGE: POSA’T EN CAMÍ!
Iniciem la segona setmana d'Advent posant la
mirada, no només en el Nadal d'aquest any, sinó en la
vinguda de Jesús al final de la història.
Aquest diumenge entra en escena un personatge
important, Joan Baptista, amb el seu missatge de
preparació immediata de la vinguda del Messies, que
ressonarà durant dos diumenges. Ell juntament amb
Maria i amb els profetes de l’AT són els personatges
més característics de l'Advent. És el moment de posarse en camí, de preparar el camí, d'acollir qui és el Camí.

PREGÀRIA INICIAL
Esperit Sant, vine.
Aviva el caliu del nostre pobre cor,
dissipa els dubtes, lleva'ns la por,
abrasa la nostra tristesa;
omple'ns d'esperança,
obre'ns els ulls de la fe adormida.
Esperit Sant, vine a enfortir els nostres cors
perquè puguem acollir i fer vida
els ensenyaments de Jesús, el Senyor.

CANT: ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ
(Bob Fitts y Gary Sadler)
https://www.youtube.com/watch?v=1BdTVqffJE4
Dile a quien sufre en su soledad:
No debes temer, pues el Señor tu Dios, poderoso,
cuando invoques su nombre Él te salvará.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ (2)
DILE AL CANSADO QUE ÉL PRONTO VOLVERÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ (2)
ALZA TUS OJOS HOY,
ÉL TE LEVANTARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ
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Dile a quien tiene herido el corazón:
No pierdas la fe pues el Señor tu Dios con su gran amor
cuando invoques su nombre, Él te salvará.
Es refugio en el peligro,
nuestro escudo en la tormenta,
fortaleza en el sufrimiento.
defensa en la guerra es. Fuerte es.

LECTURA: Lc 3,1-6
Veiem com Déu no actua fora de la història. El text que hem escoltat és introduït per
un pròleg històric, que el situa en unes coordenades molt concretes. En aquest context
apareix la figura de Joan Baptista, el precursor immediat que assenyalarà Jesús com el
Messies. Amb aquest enquadrament l'evangelista vol transmetre'ns, sens dubte, un
missatge: l'arribada de Jesús no és pura casualitat en la història, ni encara menys està al
marge de la història concreta dels homes. Déu i l'home es troben en l'aquí de l'espai i en
l'ara del temps.
La predicació de Joan Baptista va tenir gran èxit i va atreure multitud de persones
de tots els estrats socials.
En el desert, Joan també es va descobrir a si mateix. Allà va aprendre que tot té el
seu temps i el seu moment, que cal guardar silenci però també cridar, que l'espera val la
pena. Per això Joan batejava i parlava al poble sobre dur a terme un camí de conversió.
Escoltar la persona que ens crida des del desert de la seva pobresa és sempre
escoltar una crida a la conversió.
Avui, un crit estrident i dolorós ressona al nostre món. És el clam dels pobres, els
indefensos, els atropellats per la injustícia, els ancians, els humiliats, els manipulats, els
emigrants, els qui els manca el treball. Aquesta veu ens parla d'aplanar, redreçar, igualar.
Només així podrem veure, tots, la salvació de Déu.

MEDITACIÓ
…Déu va comunicar la seva paraula sobre Joan, el fill de Zacaries, en el desert.
Quins temps i espais aprofito per “fer desert” i trobar-me amb mi mateix i amb Déu?
Anà per tota la regió del Jordà, predicant un baptisme de conversió per al perdó
dels pecats.
Quina és la conversió a la qual Déu m'està cridant en aquest moment? Quina
conversió pastoral està demanant el Pare a la nostra parròquia?
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És la veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves
rutes…
Quins són els deserts actuals que necessiten una veu esperançada? Quins camins
haig de preparar perquè el Senyor es faci present: el camí de la trobada, de la solidaritat,
de l'acolliment, del perdó, de la confiança, de la comunicació, de l'amistat…?
S’alçaran les fondalades, s’abaixaran les muntanyes i els turons, el terreny tortuós
quedarà pla, i el camí escabrós serà allisat;
Quins són els buits de la meva vida que haig d'emplenar? Quines actituds haig de
polir i rebaixar? Quines dimensions de la meva vida i de la meva parròquia estan torçades i
impedeixen viure com a autèntics deixebles missioners?
I tothom veurà la salvació de Déu.
A qui haig “d’arribar” per proposar-los la Bona Notícia de Jesucrist? Estic sent o està
sent la meva parròquia una autèntica comunitat missionera, en sortida constant? Quins
canvis m'està demanant en aquest moment el Senyor a mi personalment i a la meva
parròquia, per ser de debò una parròquia en sortida?

PREGÀRIA

Després d’haver escoltat la Paraula de Déu, ara és el moment que li parlis tu amb
confiança, com un fill als seus pares. Reconeix la seva presència a la teva vida, dóna-li
gràcies, explica-li allò que et carrega, demana-li ajuda i la llum necessària.
Senyor,
quan tingui gana, dóna'm algú que necessiti menjar;
quan tingui set, dóna'm algú que precisi aigua;
quan senti fred, dóna'm algú que necessiti calor.
Quan pateixi, dóna'm algú que necessita consol;
quan la meva creu sembli pesada, deixa'm compartir la creu de l'altre;
quan em vegi pobre, posa al meu costat algú necessitat.
Quan no tingui temps, dóna'm algú que precisi dels meus minuts;
quan pateixi humiliació, dóna'm ocasió per elogiar algú;
quan estigui desanimat, dóna'm algú per donar-li nous ànims.
Quan vulgui que els altres em comprenguin,
dóna'm algú que necessiti de la meva comprensió;
quan senti necessitat que cuidin de mi,
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dóna'm algú a qui pugui atendre;
quan pensi en mi mateix, torna la meva atenció cap a una altra persona.
Fes-nos dignes, Senyor, de servir els nostres germans;
dóna'ls, a través de les nostres mans, no només el pa de cada dia,
també el nostre amor misericordiós, imatge del teu.
Santa Teresa de Calcuta

COMPARTIM LA PREGÀRIA
En aquest moment podem compartir amb els altres la nostra pregària personal.

COMPROMISO
Quins compromisos concrets puc treure d’aquesta pregària per portar-los a la meva
vida?
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3r DIUMENGE: ALEGRA’T!
Diumenge passat Joan Baptista ens convidava a
preparar els camins de Déu i avui presenta un
programa molt exigent des de la perspectiva moral,
però que lluny de ser una càrrega pesada, és font
d’alegria. Per això, la invitació a alegrar-nos d’aquesta
setmana és una invitació a reconèixer-nos alegres en
el servei als altres. Fa més feliç donar que rebre (Ac
20,35) ens recorda el Nou Testament.

PREGÀRIA INICIAL
Senyor,
acompanya’m com amic en els meus passos i camins.
Sigues el meu mestre, vull aprendre de tu.
Sigues el meu model a seguir, vull ser com tu.
Agafa’m de la mà i guia’m.
Ensenya’m a viure, servint, compartint,
estimant i no jutjant.
Alimenta’m amb la teva paraula, el teu amor i el teu pa de vida.
Deixa’m descansar en tu,
per trobar-me amb la pau del meu Pare. Amén.

CANT: VEN, SEÑOR JESÚS
(Germana Glenda)
https://www.youtube.com/watch?v=cKuwoForYDA

Ven, Señor Jesús porque sin ti ya no hay paisaje.
Ven, Señor Jesús porque sin ti no hay melodías.
Ven, Señor Jesús porque sin ti no encuentro paz en nada,
sin ti mis ojos no brillan.
La vida es poca cosa sin ti
sin ti, sin ti, sin ti,
la vida es poca cosa.
Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida,
ven pronto, Señor, ven pronto,
porque sin ti yo no quiero la vida,
ya no canto con alma, ya mis manos no sirven,
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ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza,
mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena.
Y todo sin ti nada vale la pena,
porque sin ti, ya no me llena nada.
Porque sin ti, todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza.
Porque sin ti, yo no respiro hondo.
Porque sin ti, todo me cansa.
Porque sin ti, me falta todo y me sobra todo,
todo sin ti.
Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida,
ven pronto, Señor, ven pronto.
Porque sin ti no me importa mi hermano,
no me importa el que sufre.
Porque sin ti mi corazón es de piedra
a quien todo resbala,
acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa,
sin jugarse la vida, sin gastarla por nada,
sin gastarla por nada.
Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida,
ven pronto, Señor, ven pronto.

LECTURA: Lc 3, 10-18
Joan, acostumat a la vida dura del desert, allunyat dels nuclis poblats i cultes, parla a
la gent en un llenguatge directe i senzill, sense floritures.
Les seves paraules són un al·legat en contra de les injustícies i de l’estat de
corrupció del país.
Per altra banda, Joan entén la seva missió com una tasca de preparació per
l’arribada del Messies, el qual inaugurarà un món nou basat en la igualtat de totes les
persones i en la sobirania de Déu.
A l’anunciar la justícia, Joan Baptista reclamava la conversa dels que anaven a
escoltar-lo. Això és apropar-se al Déu just, i com Ell, treballar per la justícia.
Davant la pregunta feta a Joan, què hem de fer?, Joan no els exhorta a fer canvis
revolucionaris, sinó a realitzar coses senzilles, com compartir amb aquell que no té les
necessitats bàsiques cobertes. Els dos grups que se li han apropat, els demana que
compleixin amb les seves obligacions de forma honesta i sense caure en la corrupció. Al
recaptador d’impostos l’encoratja a no exigir més del que està establert; i als soldats, a
contenir-se amb el sou i no robar de forma violenta ni denunciar falsament per després
quedar-se amb la part de la multa imposada injustament.
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La vertadera conversa es manifesta sobretot en els fruits. I els fruits que aquí es
demanen estan tots relacionats amb la justícia humana i en conseqüència, a compartir els
nostres béns amb els altres.
Seguidament, per presentar el Messies, Joan s’identifica com algú per sota d’Ell.
Jesús apareix com el que té la pala a la mà per realitzar el judici, que no es realitzarà
només al final dels temps, sinó que s’anir{ realitzant dia a dia a través de les nostres
opcions i accions.
Al final Lluc, presenta aquesta predicació de Joan com una Bona Nova, és a dir, com
part de la salvació portada per Jesús.

MEDITACIÓ
La gent li preguntava: “Així doncs, què hem de fer?
Fes-li ara aquesta pregunta a Jesús, amb sinceritat des del cor i amb disposició
d’escoltar-lo; què he de fer… en l’{mbit parroquial, amb la meva família, amb el meu
treball o estudis, amb el meu temps lliure, amb els meus amics, amb la relació amb els
pobres, amb els immigrants...?
No és fàcil escoltar les paraules de Joan Baptista sense experimentar cert malestar.
Es necessita valor per recollir-les. Es necessita temps per deixar-nos penetrar per elles.
Són paraules que, escoltades amb el cor obert, fan patir. Quedar-se en una recerca
incessant o acontentar-se a preguntar sense escoltar les vertaderes respostes, no és
conversió.
Com escoltaràs de forma sincera allò que veritablement has de fer? Quins mitjans
utilitzaràs per posar-ho en marxa?
És hora de ventar el gra de l’era (escollir), entrar el blat al graner (anar per feina) i
cremar la palla (llençar allò que no serveix i ens immobilitza).

PREGÀRIA
Després d’haver escoltat la Paraula de Déu, ara és el moment que li parlis tu amb
confiança, com un fill als seus pares. Reconeix la seva presència ala teva vida, dona-li
gràcies, explica-li allò que et carrega, demana-li ajuda i la llum necessària.

Si puc fer avui alguna cosa,
si puc realitzar algun servei
si puc dir alguna cosa ben dita,
digues-me com fer-ho, Senyor.
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Si puc arreglar un error humà,
si puc donar forces al meu proïsme,
si puc alegrar-lo amb el meu cant,
digues-me com fer-ho, Senyor.
Si puc ajudar a un desgraciat,
si puc alleujar alguna càrrega,
si puc irradiar més alegria,
digues-me com fer-ho, Senyor.
Grevnille kleiser

COMPARTIM LA PREGÀRIA
En aquest moment podem compartir amb els altres la nostra pregària personal.

COMPROMÍS
Quins compromisos concrets puc treure d’aquesta pregària per portar-los a la meva vida?
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4t DIUMENGE: PROCLAMA!
Ja fa olor de Déu, ja està a punt de deixar-se veure
aquest rostre de Nen que omple d'alegria i esperança la
faç de la terra. Ja està aquí, ho noteu?
L'Evangeli d'avui ens recorda com “la Santíssima
Verge, portant en el seu ventre al Fill, se’n va a casa de la
seva cosina Isabel per oferir-li l'ajuda de la seva caritat i
proclamar la misericòrdia de Déu Salvador”, com deia el
papa Sant Pau VI en el seu Marialis Cultus.
El viatge de Maria té ressonàncies bíbliques: el trasllat entre danses i alegria de
l'Arca de l'Aliança en temps de David. L'Arca de l'Aliança és ara la mare del Messies. La
trobada de les dues dones creients està plena de simbolisme: Maria porta en el seu ventre
el Messies i també Isabel serà mare del Precursor. Les dues estan plenes d'alegria, les
dues han acceptat el pla de Déu sobre les seves vides i li entonen les seves lloances. Les
dues poden proclamar que Déu ha estat gran amb elles.

PREGÀRIA INICIAL
Estimat Déu: enforteix la meva confiança en tu.
Vull ser part fidel del nostre segle,
per cuidar els qui em necessitin.
Gràcies per escollir persones senzilles
per realitzar els teus projectes
així sé amb certesa que comptes amb mi,
encara que no sigui una gran persona
ni hagi aconseguit una profunda maduresa.
Et presento els meus petits dons, tu els coneixes.
Ajuda'm a desenvolupar-los i a posar-los al teu servei,
per ser sempre instrument del teu amor i de la teva pau. Amén
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CANT: AIN KAREM
(Ain Karem)
https://www.youtube.com/watch?v=0OVec-zxMis
AL G A E, AL G A E, LLENA DE GRACIA! (2)
La voz quedó sellada en su entra a,
se ha hecho carne la Palabra.
AL G A E, AL G A E, LLENA DE G ACIA AL G A E
Como un río en crecida,
como copa de vino en la fiesta, desbordada de amor
has salido al encuentro.
Ya no hay distancia, no hay tiempo,
es la vida engendrada en tu seno quien te hace tener la certeza
de que todo, ¡todo es posible para Dios!.
SAS E E A E G

EC
CA C
S CA DE ENCUENTRO,
DANZA DE DOS CUERPOS
AL RITMO DE UN ABRAZO,
DOS VIDAS MULTIPLICADAS POR EL AMOR. (2)
Saltan mis entra as,
siento que es Dios quien se acerca
y se inunda mi ser del Espíritu Santo.
- No oyes gritos de júbilo? ¡Es el mundo que estalla en un canto!
Feliz tú que creíste en su Nombre
y entre todas mujer, bendita tú .

LECTURA: Lc 1,39-45
Després de la trobada amb l'àngel, Maria es posà en camí amb promptitud a una
ciutat de Judà i entrà a casa de Zacaries.
Maria percep la invitació a sortir de si mateixa, de la seva ciutat, a què es reconegui
la notícia de ser portadora del fill de Déu, de la seva Presència. Lluc subratlla la
promptitud per al servei. L’Israel fidel, que viu fora de la influència del poder religiós, a
Natzaret de Galilea, va en ajuda del judaisme oficial (Isabel està casada amb Zacaries, que
és sacerdot i viuen a Judà, al servei del temple).

Ser deixebla implica servir al Salvador, posar-se al servei de la paraula de vida, una
vida que brolla a través de l’Esperit Sant. Maria és deixebla i es posa al servei del seu Fill.
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Lluc li dóna gran importància a la salutació que Maria dirigeix a Isabel (ho esmenta
tres vegades) i les reaccions que provoca: el nen salta de goig en el si de la seva mare i ella
mateixa queda plena de l'Esperit Sant. Allò que és anunciat s'està complint. El salt de goig
és per a Lluc expressió del goig dels temps messiànics.
La doble benedicció que Isabel fa a Maria i a la seva criatura, juntament amb la
salutació de l'àngel a Maria, han servit per compondre la pregària de “l’Avemaria”.
La veu, la salutació de Maria, transforma Isabel i suscita l'alegria dels últims temps.
En tot el relat desprèn “alegria”. L'alegria, juntament amb la pau i la justícia, és un dels
signes dels temps messiànics, de la presència de Déu i del començament del regnat de
Déu.

MEDITACIÓ
Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, …
No és fàcil acceptar el missatge evangèlic de “posar-se en camí”, quan ens
considerem “tan ocupats”… Maria surt de si mateixa i es posa en camí cap a casa
d'Isabel. Quines són les meves prioritats? Quines són les prioritats de Déu? Quines coses
haig de deixar per sortir a l’encontre dels altres? Qui pot estar necessitant la meva
presència? A qui haig de visitar? Sóc capaç d'aquesta “visita”, de caminar a l’encontre dels
altres, de situar-me al punt de vista, de compartir amb ells el meu temps, oferir-los la
meva ajuda? A qui haig de portar la Bona Notícia de Jesucrist?
És mentida creure que Déu s'ha fet home buscant l'alliberament ple de la humanitat
i no esforçar-se, alhora, per treballar cada dia per un món més humà i alliberat. És mentida
creure que Déu ha volgut compartir la nostra vida per restaurar tot allò humà i, al mateix
temps col·laborar en la deshumanització de la nostra societat. És mentida creure en un
Déu que es desprèn, abaixa i humanitza i, al mateix temps, considerar que allò meu, la
meva tasca, el meu treball, les meves activitats són sagrades i intocables. És mentida
creure en un Déu que camina i ens visita i, alhora, tancar-nos al nostre petit món i en els
nostres problemes.
…Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les
seves entranyes,
Cada dia ens trobem amb centenars de persones a les quals podem ignorar o
saludar. Com és la meva salutació? Com m'interesso pels altres? En quines coses haig de
millorar perquè la meva proximitat als altres sigui realment “entranyable”?
...i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. Llavors cridà amb totes les forces: “Ets
beneïda entre totes les dones i és beneit el fruit de les teves entranyes!”
Puc reconèixer en els altres els dons que Déu els ha regalat? Quan parlo dels altres
ho faig per reconèixer, lloar, construir, o per criticar i destruir?
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Qui sóc jo perquè la mare del meu senyor em vingui a visitar?
Reconec en mi actituds d'humilitat davant l'acció de Déu en la meva vida, o crec que
he estat jo digne d'això?
Feliç tu que has cregut…
Maria és cridada benaventurada (feliç) per ser creient. La fe li dóna la paraula i la
mobilitat. Com és la meva fe? Viu de la norma, dels dogmes, de ritus religiosos, o Jesucrist
embolica plenament la meva vida? En quina mesura la Paraula de Déu està “afectant” la
meva existència?

PREGÀRIA
Després d’haver escoltat la Paraula de Déu, ara és el moment que li parlis tu amb
confiança, com un fill als seus pares. Reconeix la seva presència ala teva vida, dona-li
gràcies, explica-li allò que et carrega, demana-li ajuda i la llum necessària.
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 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 exalta els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent
com hi havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
Lc 1,46-55

COMPARTIM LA PREGÀRIA
En aquest moment podem compartir amb els altres la nostra pregària personal.
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COMPROMÍS
Quins compromisos concrets puc treure d’aquesta pregària per portar-los a la meva
vida?

CANT FINAL: HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA
(Himno JMJ Panamá ´19)
https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk

Somos peregrinos
que venimos hoy aquí,
desde continentes y ciudades,
queremos ser misioneros del Señor,
llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María la que un día dijo sí
ante la llamada de tu proyecto,
el cielo se goza y canta de alegría
toda la tierra alaba tus portentos.
HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR.
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA (BIS)
TU SIERVA YO SOY
TU HIJA YO SOY
TU HIJO YO SOY.
Ser como María
disponibles a salir,
Iglesia Peregrina con amor,
jóvenes testigos y discípulos
con alegría, fe y vocación.
No tengan miedo, no,
no tengan miedo
de llevar el amor de Dios.
Comprometidos sí, como María,
que supo ser la Sierva del Señor.
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ADAPTACIÓ PER INFÀNCIA
Advent setmana a setmana
Explicació per als acompanyants: Com ho fem?
A la nostra vida diària estem envoltats de missatges: a la televisió, al mòbil, pels
carrers... Però, quin missatge donem nosaltres al món? Amb aquest material adaptat a
infància volem ajudar a fer que els nens i nenes de les nostres parròquies visquin l’Advent
com un moment d’anunciar amb alegria que Jesús és AMOR amb majúscules, ve a néixer
entre nosaltres, al nostre cor.
Per fer-ho, es proposa una dinàmica per a l’Eucaristia, que preparem prèviament a les
reunions setmanals dels Equips de Vida del sector d’inf{ncia.
Cada diumenge, un àngel ens portarà les idees principals del missatge de la Paraula de
Déu a través del llenguatge i les icones del mòbil. Així, anirem construint un trencaclosques
de 4 peces, que tindrà la forma interior d’un cor.
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Aquest cor, que es descobreix completament a col·locar l’última peça del
trencaclosques. Ens porta el missatge principal de l’Advent: l’AMO . És l’A
fet nen qui
neix per Nadal.
I aquest trencaclosques no estarà complet fins que col·loquem al centre el nen Jesús,
que ens crida i ens estima.

Prèviament, a la reunió setmanal haurem preparat amb els nens un senzill “veure –
jutjar – actuar” que els ajudi a descobrir el missatge de la Paraula i a portar-lo a la seva vida
amb un petit compromís. Aquest treball mai ocuparà la sessió completa de catequesi.
A més, per afermar aquest missatge i els compromisos dels nens, al final de cada
Celebració se’ls pot repartir un mòbil amb un missatge principal i l’aplicació que s’ha
proposat aquell diumenge.

Podeu descarregar els annexos al nostre web:

www.accioncatolicageneral.es
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Comencem…
PRESENTACIÓ
Cada dia rebeu centenars de missatges... ¿com els rebeu? Els escoltem a classe, a casa, els
veien a la televisió, els veiem i escoltem al mòbil, als carrers... ¿Què diuen aquests missatges?
Nosaltres, cada dia, podem descobrir el missatge de Déu a través de la seva Paraula. Però
Déu també té una forma particular d’enviar missatges. Ho fa per mitjà dels “{ngels”, que són
els seus missatgers. Recordem per exemple l’{ngel Gabriel que va anunciar a Maria que seria
Mare de Jesús.
Aquest Advent, cada diumenge, comptarem amb “missatges” que ens ajuden a descobrir
el que Déu vol dir-nos amb la seva Paraula.

Estiguem atents!
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1r DIUMENGE: DESPERTA!

Mirem la nostra vida…
¿Utilitzes alarma o despertador? ¿Et costa molt despertar-te? ¿Ets dels que es
queden al llit estirat esperant que torni a sonar…? ’has perdut alguna cosa
important per no haver-te despertat amb temps?

Animem als infants a què parlin de les seves pròpies experiències.

Escoltem la Paraula…
Lc 21, 25-28. 34-36
Fixa’t en les paraules que parlen de catàstrofe: angoixa, bramul, defallirà, por,
ansietat... Sembla que passarà alguna cosa dolenta. No obstant això, després
l’Evangeli ens parla d’esperança. Hi ha un esdeveniment que no ens podem perdre:
vindrà Jesús “amb gran poder i majestat”... “el vostre alliberament s’acosta.”

¿Què ens proposa Jesús per no deixar escapar aquest gran esdeveniment? Ens
convida a estar desperts i atents.

Espavila!!!
I ara...?
¿Què podem fer per no quedar-nos adormits, per espavilar-nos i no perdre’ns
l’arribada de Jesús aquest Nadal?
Ajudem els nens a què busquin un compromís concret, que puguin fer durant la setmana i
que sigui realitzable.
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2n DIUMENGE: POSA’T EN CAMÍ!

Mirem la nostra vida…
Què és necessari preparar quan marxem de viatge? Què és important que sapiguem
del destí o del camí per poder preparar l’equipatge?
Creus que és útil tenir un GPS en el mòbil per no perdre’s?
Animem als infants a què parlin de les seves pròpies experiències.

Escoltem la Paraula…
Lc 3, 1-6
Joan Baptista ens parla d’un camí, però on va aquest camí? No podem preparar un viatge
si no sabem a on anem…
Està clar que durant l’Advent caminem per trobar-nos amb Jesús, que naixerà aviat. Però,
on estem? Ens ubiquem?
El profeta ens diu que és necessari aplanar i redreçar el camí. Clar! Si li traiem les corbes i
les pujades serà més fàcil fer-lo… Què pots treure del teu cor que molesti per recórrer el
camí cap a Jesús?

Posa’t en camí!!
I ara...?
Quin compromís pots fer aquesta setmana per posar-te en camí?
Ajudem els infants a buscar un compromís concret, que sigui realitzable i que el puguin dur a
terme durant la setmana.

27

Anunciem amb alegria
3r DIUMENGE: ALEGRA’T!

Mirem la nostra vida…
¿Saps què vol dir “estar com un llum”? ¿Vius alegre? ¿Quines coses a la teva vida et donen
veritable alegria?

Escuchamos la Palabra…
Lc 3, 10-18
Joan bateja amb aigua però espera Jesús que portarà el foc, la llum…
Quan un es “descarrega” la llum de Jesús i la “instal·la” a la seva vida, és capaç
d’il·luminar el seu camí i el dels altres. I això és el que ens fa estar feliços i alegres “com un
llum”.
¿Com podem “instal·lar” la llum de Jesús a la nostra vida? Amb la pregària, els
sagraments… No deixis per demà apropar-te a Jesús i rebre la comunió, ni t’oblidis de
tenir al dia una estoneta per parlar amb Ell.
¿I com podem donar llum als altres? Joan ens ho explica a l’Evangeli: estimant, fent el bé,
compartint... quan fem el que Joan ens diu estem portant la llum de Jesús als altres. I això
és el que ens dóna la veritable alegria.

Alegra’t com un llum!!
I ara...?
Quin compromís puc fer per descarregar la llum de Crist a la meva vida? I per portar-la
als altres?
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4t DIUMENGE: PROCLAMA!

Mirem la nostra vida…
Prefereixes escoltar música tu sol o compartir-la amb els altres? A quin volum poses la
música quan arriba una cançó que t’agrada? Com està el volum del teu altaveu quan es
tracta de parlar de la teva fe?

Escoltem la Paraula…
Lc 1, 39-45
Quines aplicacions deles què hem vist les anteriors setmanes creus que té Maria
instal·lades en el seu mòbil?
Té l’alarma del despertador encesa, no s’adorm. Es posa en camí sense perdre’s perquè té
el GPS connectat. I arriba amb la llanterna a tope, il·luminant amb alegria a tots a la casa
de la seva cosina Isabel.
Però a més a més, Maria i Isabel tenen l’altaveu a tot volum i proclamen ben alt que Jesús
naixerà i que Déu sempre compleix les seves promeses.

Apuja el volum del teu altaveu!!
I ara…?
A qui em puc apropar com elles per portar-li l’amor de Jesús i la Bona Nova del seu
naixement?
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que Jesús ens estima
i ve a néixer al nostre cor!!
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