
Alguna frase o imatge, per exemple de la Mare de Déu

La corona d’Advent, amb els 4 ciris que marquen el
ritme de cada setmana que ens acosta a Nadal

Signes i pistes per viure l’Advent:
 

Per viure a fons el temps de

L’ADVENT
Advent, temps d’esperança

El temps litúrgic de l’Advent són les 4 setmanes que precedeixen i
preparen la celebració de Nadal. Advent és una paraula llatina que
vol dir “vinguda”. I d’això es tracta: de disposar-nos per a la vinguda
del Senyor a les nostres vides. 
L’Advent és un temps amable i agradable, però cal viure’l amb l’esperit
atent al seu veritable sentit.
L’actitud pròpia de l’Advent no és només una simple espera (esperar o
esperar-se, fins a l’arribada d’algú o alguna cosa, en actitud passiva),
sinó d’esperança (confiança d’aconseguir una cosa, que allò que
desitgem ha de realitzar-se, en actitud activa).
Per això els textos litúrgics subratllen les actituds amb les quals hem
de preparar aquesta vinguda del Senyor: l’esperança, la joia, la
paciència, les bones obres… El desig de felicitat i pau que amara el
temps d’Advent s’ha de traduir en un compromís per fer present
aquest desig en realitat, en la pròpia vida i en el nostre entorn.

Concediu, Senyor, als vostres fidels d’acollir amb bones obres
la vinguda del vostre Fill Jesucrist… (col·lecta diumenge I) 
Déu omnipotent i ple de bondat, feu que les preocupacions de les
coses terrenes no ens impedeixin de córrer a l’encontre del
vostre Fill (col·lecta diumenge II) 
Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del
naixement del vostre Fill; concediu-li d’arribar amb alegria a les
festes de Nadal i de celebrar-les solemnement amb el goig de
l’Esperit (col·lecta diumenge III)

Austeritat litúrgica: color morat, moderació en
l’ornamentació, en la música, no es diu el Glòria…

Els cants propis ajuden molt pel seu contingut

Altres textos i respostes de la missa estan adaptats
també per a l’Advent

La preparació espiritual: intensificar la pregària
(personal i comunitària), algun recés o reflexió,
celebració del sagrament del perdó…

La col·lecta pels pobres i els actes de solidaritat 

… i fer el pessebre, tot preparant el Nadal

Una frase emblemàtica: “Veniu, Senyor Jesús”. És la
traducció de l’expressió “Marana ta”, que recull sant Pau
(1Co 16,22) i que és la transcripció grega d’una expressió
d’origen arameu. També la diem, adaptada, a la Pregària
eucarística: “Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús”
(Donec venias, Domine; Ven, Señor Jesús)
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El Senyor vindrà, al final de la nostra vida, i al final dels temps,
quan reunirà la humanitat sencera en la vida plena del Regne de
Déu. Tota la nostra vida ha de ser un camí de preparació per a la
nostra trobada definitiva amb Ell. 

Els personatges de l’AdventLa triple vinguda del Senyor

Quan diem que preparem la vinguda del Senyor, no només ens referim
a la celebració de la seva vinguda en el passat, sinó també en el
present i en el futur.

El Senyor va venir, ho celebrarem per Nadal. És el record de
l’encarnació, el misteri del Déu fet home en Jesucrist per a la
nostra salvació. Evidentment ens hem de preparar per celebrar
com cal aquest gran esdeveniment de la nostra fe.

El Senyor ve cada dia a la nostra vida, hem de reconèixer-lo
present ara i aquí. I també hem de viure atents per captar la seva
presència i ajudant a fer present la seva vinguda entre nosaltres i
en el nostre món.

Perquè Crist, Senyor nostre, quan vingué per primera vegada,
humil, i fet semblant als homes, dugué a terme el pla de
redempció preparat en l’antiga aliança i ens obrí el camí de
salvació eterna; i, quan vindrà per segona vegada, en glòria i
majestat, ell mateix ens donarà els béns que ara esperem, tot
vetllant, confiats en la seva promesa... (prefaci I d’Advent) 
Només vós sabeu el dia i l’hora que Crist, el vostre Fill, Senyor i
jutge de la història, apareixerà sobre els núvols del cel, revestit
de poder i majestat. Aquell dia passarà el món present i
començarà un cel nou i una terra nova. El mateix Crist que
vindrà ple de glòria, ve ara al nostre encontre en cada persona i
en cada esdeveniment, perquè l’acollim amb fe i donem
testimoni amb amor de l’esperança benaurada del seu Regne
(prefaci III d’Advent)

Els textos bíblics de les misses d’Advent estan molt ben triats.
Especialment els diumenges:

Les primeres lectures estan tretes dels profetes de l’Antic
Testament

Els salms ens conviden a lloar aquest Senyor que ve a salvar-nos

Les segones lectures són textos de les cartes apostòliques
(sobretot de sant Pau però també altres) que ens anuncien la
salvació i ens conviden a acollir-la

I els evangelis ens criden a vetllar i preparar el camí del Senyor

Per això podem parlar dels personatges típics de l’Advent que
apareixen reiteradament en els textos bíblics:

Els profetes de l’Antic Testament, que anuncien la vinguda
del Messies que vindria a portar la salvació al poble de Déu

Joan Baptista, el precursor del Senyor, que anuncia la
seva vinguda i convida a convertir-se per rebre’l com cal

Maria, model d’espera i d’acollida activa del Senyor a la
seva vida amb fe i confiança


