
27 de novembre de 2022 Número 201, diumenge primer d’advent 

MARANA THA, VENIU SENYOR JESÚS 

El diumenge 27 de novembre del 2022 comença el nou any litúrgic amb l'inici de l'Advent. Aquest 

temps litúrgic, que ens portarà fins al 24 de desembre, és l´anunci de la vinguda del Salvador. 

L'Advent ens renova cada any i ens introdueix al Nadal i al seu Misteri. L'Advent, en els temps que 

vivim, esdevé especialment imprescindible perquè és un moment d'espera i d'esperança, de 

reflexió i de conversió, de canvi d'actituds i de vida nova. 

 

L'esperança cristiana i el nostre canvi d'actituds, la conversió, s'han de manifestar en el dia a dia. 

L'advent és un temps privilegiat per començar a canviar. Moltes vegades estem tan embrancats en 

el dia a dia, amb tan poc temps per als altres i fins i tot per a nosaltres mateixos, que no donem 

l'espai necessari a la reflexió, a la pregària, a parlar amb Déu del que ens passa o desitgem. I com 

que la pregària és inseparable de les bones obres: és temps de complir les promeses. D'actuar. 

Déu ens visita i aquesta trobada ha de ser veritable. Els cristians esperem la seva vinguda i ell 

espera la nostra resposta. 

 

Déu vol instal·lar-se a les nostres vides i per això hem de deixar-lo entrar. Com estrenem roba i 

ens posem les millors gales per anar a una festa, l'Advent ens convida no només a canviar per fora 

sinó també per dins. La festa, la vinguda del Senyor, és propera. Déu es fa home per salvar-nos. 

Aturem-nos per un moment per poder sentir la seva presència. Les presses, la feina, els fills, les 

tasques quotidianes ens deixen temps per contemplar que el Senyor és present. 

 

Per això, en aquest temps cal estar atents i vestir-nos d'Amor, d'esperança i de caritat. L'advent és 

una oportunitat per donar el millor que tenim. Ve a estar amb nosaltres un Déu de trobada. 

Aquest temps fort d'Advent convida a fer un camí cap a la veritable alegria. “Advent” és una 

paraula que ve del llatí i significa “vinguda”. Ve el Senyor! . I la seva vinguda ens canvia i ens porta 

a una nova vida. Marana Tha, veniu Jesús a les nostres vides. 

Mn Juan Pablo Calvo, rector 
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Pregària d’Adoració al Santíssim. 

Tots els divendres d'advent a la capella lateral de la Mare de Déu de 

Montserrat de la parròquia, s'amplia l 'horari de l'exposició eucarística, des de 

les 10:00h fins la missa de 19:00h.  Dediquem un temps per poder pregar i 

preparar el nostre cor per la tendresa d'acollir el verb encarnat a les nostres 

vides al Nadal. Aprofitem aquest temps i apropem-nos una curta o llarga 

estona davant de Jesús a l'eucaristia. Gaudim i fruïm de la seva presència. Us 

podeu apuntar als diferents torns de pregària a la sagristia o participar de 

forma puntual durant una estona. 

Que el Adviento sea un tiempo de esperanza. Salgamos al encuentro del Señor 
que viene a visitarnos. Francisco 

En combinació amb els tres últims números del Primer Premi del 

Sorteig de la Loteria Nacional de Nadal del dia 22 de desembre 

de 2022. Si et toca la Gran Panera, la pots passar a recollir del 

23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, a la parròquia 

de Sant Joan de Vilassar de Mar, carrer Montserrat 42. 08340 

Vilassar de Mar. 

Sorteig Gran Panera de Nadal.   

Durant tot el temps d'advent podreu adquirir diferents productes de Nadal a la parada  de 

l'entrada de la parròquia així com col·laborar participant adquirint butlletes de la Panera. 

Ajudem en les despeses de les obres de rehabilitació.  

A partir de la propera setmana es posaran a la venta al despatx parroquial i en acabar totes les misses les 

butlletes per ajudar a sufragar les despeses en la rehabilitació del Campanar. 

Durant tot el temps d'advent podreu adquirir diferents productes de Nadal a la 

parada  de l'entrada de la parròquia. Dolços, galetes, sabons artesans i molt més..  

En col·laboració amb la Fundació Domus Misericordiae Sant Josep, ajudem a les 

persones sense feina i així també amb la rehabilitació del campanar. Conservem 

entre tots el nostre patrimoni i ajudem les persones més necessitades. 

Parada de Nadal. 


