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EL DO DE LA PURÍSSIMA 
 
“Mare, tu has nascut del meu cor”. Aquesta paraula s’acompleix literalment en la 
maternitat de Maria, perquè ella va ser afaiçonada, des de l’instant mateix de la seva 
concepció, prenent com a model el Verb que s’havia d’encarnar, enviat pel Pare. Per això 
en Maria no hi ha la més mínima ombra de pecat. Des de la seva concepció, tota ella 
esguarda envers aquest “orientale  lumen” que és Crist,  i  el  primer batec del seu cor 
inaugura una maternitat que té  el seu principi en l’Esperit Sant.  
 

La Puríssima és el gran do de Déu per a nosaltres, perquè és com el sagrament maternal 
de l’ infinita tendresa de Déu. Tot infant és lliurat a la seva mare des de la seva concepció, 
la respira físicament i moralment els primers anys de la seva vida, per totes les fibres del 
seu ésser. La influència de la mare en el fill  és única, irreemplaçable. Per això hom no 
canvia de mare com es pot canviar de metge o de professor. Només tenim una sola mare i 
és per a l’eternitat, una mare que forma o deforma -segons ella sigui i  vulgui-  l’ésser 
fràgil que ha infantat i que és fruit de les seves entranyes.  
 

Maria és, per raó del designi diví, única en el seu ordre: és la segona Eva perquè Crist és 
el segon Adam. Maria és Puríssima des de la seva mateixa Concepció perquè és destinada 
a ser Mare d’una Persona divina, el Verb, el qual per obra de l’Esperit Sant, mitjançant 
la Verge,  plantarà la seva tenda entre nosaltres. Només ella ens podia donar Crist! 
 

 

 

 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui, i cada diumenge, de les 19:15 a les 19:45, té lloc a 
la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions.  
 

ACTES D’ADVENT. Dimarts 15 de desembre, a les 20:00 h, al Centre Parroquial, conferència del teòleg 
Mn. Josep Maria Rovira Belloso sobre l’encíclica  social “Caritas in Veritate”. Dimarts 22 de desembre, 
a les 20:00:  Celebració de la Penitència, al temple parroquial. No deixem de rebre aquest sagrament! 
 

CENTRE PARROQUIAL. Ja podeu venir a buscar el número 2 de “L'Empremta del Centre”. A la darrera 
pàgina hi trobareu un enigma que us convidem a respondre al blog. També trobareu al blog la resposta 
encertada a partir del dia 12 de desembre. També us fem saber que ja teniu a punt la taula de ping-pong. 
Podeu portar les vostres pales o bé demanar-les al César que us explicarà la normativa d'ús. Potser aviat 
podrem organitzar un campionat! I ja hi ha gent que utilitza la biblioteca de la sala Pedraforca com a sala 
d'estudi. No oblideu que hi anireu trobant els números de “Cristianisme i Justícia” que vagin apareixent. 
* L'Estel de Natzaret: les actuacions seran els dies 20 i 27 de desembre de 2009 i els dies 2, 3, 9 i 10 de 
gener de 2010, a 2/4 de 6 de la tarda. * Berenar solidari del Club de Futbol: el proper 18 de desembre, a 
partir de les 19’30h, tindrà lloc al Centre Parroquial el berenar solidari a benefici de Càritas. Tot el que 
pugueu portar d’aliments com ara arròs, llegums, sucre, oli, pasta... (en definitiva, aliments que no 
caduquin), tot serà ben rebut. Aquest any, a més a més, també es recollirà roba esportiva per lliurar a una 
ONG que treballa a la República Dominicana. Es clourà  l’acte amb el cant d’unes nadales.  
 
 
 
 
 

 
  

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i 20 :15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigíl ies de festa:  18:00  i 20:15.  Diumenges: 8:30,  10:00, 11 :30, 13:00  i 20:15. 
Confessions:dies feiners de 8:45 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 

 

HORARI DE MISSES DE LA FESTA DE LA IMMACULADA.  
Demà dilluns, 7 de desembre, misses de la vigília: a les 18:00 i a les 20:15. 

 Dimarts, 8 de desembre, les misses seran com un diumenge, atès que és festa de precepte: 
 8:30; 10:00; 11:30; 13:00 i 20:15. 



L’ADVENT, ESPERA I ESPERANÇA 
 

Preciosa homilia del Benet XVI pronunciada el dissabte 28 de novembre, durant la celebració de les Primeres Vespres  
del I Diumenge d’Advent, en el començament del nou Any Litúrgic.  

 
Estimats germans i germanes, amb aquesta celebració vespertina entrem en el temps litúrgic de l’Advent. En la lectura 
bíblica que acabem d’escoltar, treta de la Primera Carta als Tessalonicencs, l’apòstol Pau ens convida a preparar la 
“vinguda de nostre Senyor Jesucrist” (5,23), conservant-nos irreprensibles, amb la gràcia de Déu. Pau utilitza 
precisament la paraula “vinguda”, en llatí “adventus”, d’on ve el terme Advent. Reflexionem breument sobre el significat 
d’aquesta paraula, que es pot traduir com “presència”, “arribada”, “vinguda”. En el llenguatge del món antic era un terme 
tècnic utilitzat per indicar l’arribada d’un funcionari, la visita del rei o l’emperador a una província. Però podia indicar 
també la vinguda de la divinitat, que surt de la seva ocultació per manifestar el seu poder, o que és celebrada present en el 
culte. Els cristians van adoptar la paraula “advent” per expressar la seva relació amb Jesucrist: Jesús és el Rei, que ha 
entrat en aquesta pobra “província” anomenada terra per visitar-nos a tots; fa participar en la festa del seu advent a tots els 
qui creuen en Ell, els qui creuen en la seva presència en l’assemblea litúrgica. Amb la paraula ”adventus” substancialment 
es pretenia dir: Déu és aquí, no s’ha retirat del món, no ens ha deixat sols. Encara que no el podem veure i tocar com 
esdevé amb les realitats sensibles, Ell és aquí i ve a visitar-nos de múltiples maneres. 
 

El significat de l’expressió “advent” inclou també el de “Visitatio”, que vol dir senzillament i pròpiament “visita”; en 
aquest cas es tracta d’una visita de Déu: Ell entra en la meva vida i vol dirigir-se a mi. Tots tenim experiència, en 
l’existència quotidiana, de tenir poc temps per al Senyor i poc temps també per a nosaltres. S’acaba per estar absorbits pel 
“fer”. ¿Que potser no és cert que sovint dediquem molt de temps a la diversió i a lleures de diversos tipus? A vegades les 
coses ens subjuguen. L’Advent, aquest temps litúrgic fort que estem començant, ens convida a aturar-nos en silenci per 
copsar una presència. És una invitació a comprendre que cada esdeveniment de la jornada és un gest que Déu ens dirigeix, 
signe de l’atenció que té per cada un de nosaltres. Quantes vegades Déu ens fa percebre alguna cosa del seu amor! Tenir, 
per dir-ho així, un “diari interior” d’aquest amor seria una tasca formosa i saludable en la nostra vida! L’Advent ens 
convida i ens encoratja a contemplar el Senyor present. La certesa de la seva presència, ¿no hauria d’ajudar-nos a veure 
tota la nostra existència amb uns ulls diferents? ¿No hauria d’ajudar-nos a considerar tota la nostra existència com a 
“visita”, com una manera en què Ell pot venir a nosaltres i ser-nos proper en cada situació? 
 

Un altre element fonamental de l’Advent és l’espera, espera que és al mateix temps esperança. L’Advent ens empeny  a 
entendre el sentit del temps i de la història com a “kairós”, com a ocasió favorable per a la nostra salvació. Jesús 
il·lustrà aquesta realitat misteriosa en moltes paràboles: en la narració dels servents invitats a esperar la tornada de l’amo, 
en la paràbola de les verges que esperen l’espòs, o en aquelles de  la sembra i la  collita. L’home, en la seva vida, està en 
una constant espera: quan és infant vol créixer, d’adult tendeix a la realització i a l’èxit , i avançant en l’edat, aspira al 
repòs merescut. Però arriba el temps en què descobreix que ha esperat massa poc si, més enllà de la professió o de la 
posició social, no li queda res més que esperar. L’esperança marca el camí de la humanitat, però per als cristians està 
animada per una certesa: el Senyor és present en el transcurs de la nostra vida, ens acompanya i un dia eixugarà també les 
nostres llàgrimes. Un dia no llunyà, tot trobarà el seu acompliment en el Regne de Déu, Regne de justícia i de pau. 
 

Però hi ha formes molt diferents d’esperar. Si el temps no és emplenat per un present dotat de sentit , l’espera corre el risc 
de convertir-se en insuportable; si s’espera alguna cosa, però en aquest moment no hi ha res, si el present roman buit, 
aleshores cada instant que passa sembla exageradament llarg, i l’espera es transforma en un pes massa feixuc perquè el 
futur és totalment incert. Quan en canvi el temps està dotat de sentit  i en cada instant percebem alguna cosa d’específica i 
vàlida, llavors l’alegria de l’espera fa el temps més preciós. Estimats germans i germanes, visquem intensament el present 
en el qual ja ens arriben els dons del Senyor, visquem-lo projectats envers el futur, un futur ple d’esperança. L’Advent 
cristià es converteix d’aquesta manera en ocasió per tornar a desvetllar en nosaltres el veritable sentit  de l’espera, tornant 
al cor de la nostra fe que és el misteri de Crist, el Messies esperat per llargs segles i nascut en la pobresa de Betlem. 
Venint entre nosaltres, ens ha portat i continua oferint-nos el do del seu amor i de la seva salvació. Present entre nosaltres, 
ens parla de múltiples maneres: en la Sagrada Escriptura, en l’Any litúrgic, ens els Sants, en els esdeveniments de la vida 
de cada dia, en tota la creació, la qual canvia d’aspecte segons si darrere d’ella Ell hi és, o si està ofuscada per la boira 
d’un origen incert i d’un incert futur. Pel que fa a nosaltres,  podem dirigir-li la paraula, presentar-li els sofriments que ens 
afligeixen, la impaciència, les preguntes que ens brollen del cor. Estem segurs que ens escolta sempre. I si Jesús és 
present, no hi ha mai cap temps que estigui  mancat de sentit  i buit . Si Ell és present, podem seguir esperant fins i tot quan 
els altres no poden assegurar-nos més suport, fins quan el present és feixuc.  
 

Estimats amics, l’Advent és el temps de la presència i de l’espera de l’Etern. Precisament per aquesta raó és, de manera 
singular, el temps de l’alegria, d’una alegria interioritzada, que cap sofriment pot esborrar. L’alegria pel fet que Déu s’ha 
fet infant. Aquesta alegria, invisiblement present en nosaltres, ens encoratja a caminar confiats. Model i suport d’aquest 
íntim goig és la Verge Maria, per mitjà de la qual ens ha estat donat l’Infant Jesús. Que Ella, fidel deixeble del seu Fill,  
ens obtingui la gràcia de viure aquest temps litúrgic vigilants i diligents en l’espera. Amén.  


