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LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE MARIA  
 

 

Que el mal existeix en el món i que persistirà fins al final de la història, és una veritat 
universal. Que tots col·laborem en un grau o altra a empitjorar-lo amb els nostres 

pecats, és un altra veritat universal, la qual però, sofreix dos desmentiments: 
Jesucrist, el Fill de Déu, que ha conduït una vida meravellosament rica i vàlida, sense 

cap complicitat amb el mal, amb la injustícia, sense la corrupció de l’egoisme; i 
Maria, la seva Mare.  

  En efecte, a les envistes dels mèrits del seu Fill Jesús, Maria és l’única criatura 
humana concebuda sense màcula de pecat original:  per això fou saludada per l’àngel 

“plena de gràcia”.  Maria és la Puríssima.  Maria és la gran figura de l’Advent. 
Donem gràcies al Senyor pel fet que cap ferida de les que infligeixen els homes hagi 

alterat aquest jardí secret que és la seva concepció i la seva virginitat.  

Si el Pare vol que Maria prepari perfectament l’Encarnació, és perquè ella pugui de 
seguida cooperar fins al final en l’ ofrena última de la Creu, en el seu misteri de 

compassió. Aquesta naturalesa sense màcula, d’una santedat i d’una sensibilitat que 
nosaltres mai podríem atènyer, des d’aquell instant podrà associar-se totalment als 

sofriments de la redempció.  

Aquesta nit del Diumenge dia 7 de desembre, a la Basílica de la Mercè, a les 22:00 h, 
tots els joves son convidats pel nostre Pastor Diocesà a celebrar una Vetlla de 
Pregària. Els qui desitgeu anar-hi,  podeu quedar amb Mn. Carles a la plaça de 

Sarrià a les 21:15 h. per anar-hi plegats 

ATENCIÓ ALS HORARIS: Avui totes les misses són les pròpies del segon diumenge 
d’Advent. La missa de les 20:15 és d’Advent. En la vigília de la Puríssima no hi ha missa 
de sis. La festa de la Puríssima la celebrem íntegrament dilluns, i l’horari és el propi d’un 

dia de precepte. Misses a les 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, i també demà, a la Capella de la 
Puríssima, mitja hora de pregària silenciosa davant el Santíssim Sagrament. Pregària per les vocacions. RÉS 
DEL SANT ROSARI.  Aquesta setmana, de dimarts a divendres, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima. 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 9 de desembre, a les 10:30, a la Capella 
del Santíssim. Dura mitja hora, i l’objectiu ens aprofundir en els textos bíblics de les misses dominicals  
d’Advent i assenyalar-ne aspectes concrets de cara a la pregària personal, en l’estil de la “Lectio Divina” que 
proposa Benet XVI. Atenció, perquè ho fem en dimarts, i no en dimecres com anys anteriors. 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 9 de desembre, a les 20:00 h, a la sala de juntes de la rectoria. 
PASTORAL DE LA SALUT. Dimarts 9 de desembre, a les 11 del matí,  a la rectoria.  

 
 

TROBADA D’ADVENT 

Dimecres, 10 de desembre, a les 20:00, i a la sala de la planta 
baixa de la rectoria, conferència d’Advent de Mn. Manel 
sobre el darrer Sínode: “Paraula de Déu i Eucaristia: un 

canvi d’actituds” 
 
 



UNA LLISTA DE REGALS PER AQUEST NADAL 
 

Mes de desembre. Grans, joves i infants fem la nostra llista de regals. Els infants, sobretot, somnien davant els aparadors i els 
catàlegs. Els pares calculen el nombre de coses a fer, el nombre de persones a acontentar.  

Mentre que les llistes s’allarguen i els comptes bancaris minven, s’instal·la l’angoixa, quan potser podríem 
canviar de xip i pensar en una alternativa que equilibri el nostre consumisme compulsiu.  

La proposta ens l’ofereix “Feu et lumière” d’aquest mes. 
 

En els Fets dels Apòstols Pere i Joan ens mostren que el més formós dels dons que hom pugui fer no està en la 
riquesa, sinó en l’amor: “D’argent i or, no en tinc, però el que tinc, t’ho dono: en nom de Jesucrist de 
Natzaret, camina!” (Ac 3, 3-6). També nosaltres podem acomplir el mateix gest, i trobar mil coses a oferir 
d’aquelles que no tenen preu. L’amor ens fa enginyosos... 
 

1. Oferir el nostre temps: No diem que el temps és or? Estem talment ocupats que les nostres jornades  
estan calculades al minut i no deixem espai a la improvisació. 
 
El meu regal: en aquest temps d’Advent escullo una persona que està sola, una família que passa per una 
prova, i decideixo consagrar-li un temps. També puc decidir de deixar-me sorprendre; a la pròxima persona 
que em telefoni li preguntaré per les noves de la seva família, del seu treball, i dialogaré amb ella sense pressa. 
 

2. Oferir la meva atenció: No ens passa que molt sovint escoltem amb una oïda distreta el que ens  
expliquen els de casa, els nostres amics, els nostres companys? En canvi, sentir-se veritablement i 
afectuosament escoltat, ¿no és consolador, encoratjador, font de bones resolucions i de llums sobre la nostra 
vida? 
 

El meu regal: en aquest temps d’Advent, decideixo d’escoltar veritablement els qui viuen al meu redós o amb 
mi. Escolto el meu petit, fins quan tinc la impressió que m’enutja. Escolto el meu fill o filla adolescent,  fins 
quan les  seves revoltes i els seus reprotxes contra els professors em semblen sense solució. Escolto el meu 
cònjuge, fins quan no comprenc massa les seves idees i les seves preocupacions a nivell professional. Escolto 
el meu germà, la meva germana de parròquia o de comunitat, em meravello de descobrir-los  més 
profundament.  
 

3. Oferir un consell: és el que evitem de fer per no tenir l’aire d’un dispensador  de lliçons o d’una 
senyora que ho sap tot! Podem recordar-nos d’un consell que ens ha ajudat a prendre el vol, a sortir d’una 
situació que semblava sense sortida? 
 

El meu regal: en aquest temps d’Advent, penso en alguna persona que m’hagi confiat recentment un 
problema. Decideixo de dedicar-li un temps, d’ajudar-la a trobar un elenc de solucions, de portes de sortida, a 
sospesar els pro i els contra, a mostrar-li mitjans concrets per canviar la situació que la fereix: fer un recés, 
visitar un conseller conjugal, canviar els mobles de lloc, inscriure’s a un club esportiu... 
 

4. Oferir proves d’estimació: Sovint diem: “Però si tu ho saps que t’estimo! Mira el que he fet per tu! És 
suficient que els nostres amics, els nostres fills, el nostre cònjuge sàpiguen que nosaltres els estimem? Sabem 
prou bé que Déu ens estima, i que ell no cessa d’adreçar-nos paraules d’amor: “Que n’ets, de bella, amiga 
meva, que n’ets, de bella!”. “Perquè ets preciós als meus ulls, ets preuat i jo t’estimo”; “Jo us he estimat com 

el Pare m’ha estimat a mi” (Jo 15,9).  
 

El meu regal: en aquest temps d’Advent, cerco en la pregària de canviar l’esguard sobre els meus pròxims. 
Prenc una bonica caixa i nombrosos papers de color; anoto sobre cada paper una qualitat, un tret del caràcter 
que jo aprecio en tal o qual persona. Per Nadal, li ofereixo aquests mil tresors que he descobert en ella! Això 
l’ajudarà en els moments de descoratjament. Em puc fer ajudar, per exemple, pels meus fills si es tracta del seu 
pare, pel meu cònjuge si es tracta dels nostres fills, per tota la família si es tracta dels avis, etc. Aquest regal 
provocarà una profunda felicitat en el qui el rebi, felicitat de ser estimat i apreciat no pel que ell fa, pel seu rol,  
sinó pel que ell és.   
 
 
 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: dies 
feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i 
divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 
12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – 
c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net. 

 


