ADV
VENT:: Prep
parem
m la vin
nguda del Se
enyor
L’estil de vida
v
consum
mista, que posa
p
l’accent en coses
externes

i

materialss,

ens

fa

cada

veggada

més

bles al missaatge de la gratuïtat, del do i de la
impermeab
gràcia de Jeesús. Immerrsos en aqueest estil de viida que ens
tanca

en

nosaltres

mateixos,

difícilmentt

podrem

bada amb Jesús,
J
que vol fer‐se
experimentar la trob
da.
present en la nostra vid
n aquest Advvent, temps de preparacció per a la
Per això en
vinguda de Jesús, ell Salvador, és importaant revisar
q
paradoxxalment, s’acccentua en
aquests estil de vida que,
n
.
les festes nadalenques
Diu el Papaa Francesc a l’encíclica Laaudato si’:
La humanitat és cridada a prendre consciència
c
d la necesssitat de realitzar canviss
de
um. (Ls 23)
d’eestils de vida, de produccció i de consu
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Mo
olts saben qu
ue el progrés actual i la mera acumu
ulació d’objeectes o plaerrs no basten
n
perr a donar sen
ntit i goig al cor humà, però
p
no se seenten capaço
os de renuncciar al que ell
meercat els oferreix. (Ls 209)
L’espiritualitat cristiana pro
oposa una manera
m
altern
nativa d’enteendre la quallitat de vida,,
da profètic i contemplattiu, capaç de gaudir pro
ofundamentt
i encoratja un estil de vid
nse obsessionar‐se pel co
onsum. (...) Es
E tracta de la
l convicció q
que «menys és més». Laa
sen
con
nstant acum
mulació de po
ossibilitats per
p a consum
mir distreu eel cor i impe
edeix valorarr
cad
da cosa i cad
da moment.. En canvi, fe
er‐se presen
nt serenameent davant cada realitat,,
perr petita que sigui, ens obre
o
moltes més possibillitats de com
mprensió i de realització
ó
perrsonal. L’esp
piritualitat cristiana propo
osa un creixeement amb sobrietat i una capacitatt
de gaudir amb
b poc. Un reetorn a la simplicitat en
ns permet d’’aturar‐nos a valorar less
cosses petites, agrair les possibilitats
p
que
q ofereix la vida sensse enganxarr‐nos al quee
ten
nim ni entristtir‐nos pel qu
ue no posseïïm. (Ls 222)
La sobrietat, qu
ue es viu am
mb llibertat i consciència, és alliberad
dora. No és menys vida,,
no és una baixa intensitat sinó tot al contrari.
c
Els qui
q frueixen més i viuen
n millor cadaa
mo
oment són els qui deixen
n de picotejaar aquí i allà, buscant seempre el que
e no tenen, i
exp
perimenten el
e que és vallorar cada pe
ersona i cadaa cosa. (...) LLa felicitat de
emana saberr
lim
mitar alguness necessitatss que ens atordeixen,
a
quedant aixxí disponible
es per a less
mú
últiples possibilitats que ofereix
o
la vid
da. (Ls 223)
Aprofitem aquest tem
mps d’Adventt per enforrtir el nostre compromíís vers un estil
e
de vidaa
ue realment prepari el no
ostre cor i el nostre entorn per rebre Jesús i el seu evangeli.
diferent qu

menge d’ad
dvent: Desvvetllem el noostre cor perr rebre’l
 1r dium
Jesús vindrà
v
(Mt 24
4, 44), ja és hora
h
que us desvetlleu!
d
(R
Rm 13, 11)
Sovint ens queixem dee no tenir teemps per a res. Vivim accelerats. O
Ocupats en taantes coses,,
distrets pel que hem dee fer, de vegades allò que és essenciaal queda amagat i oblidat.
una experièn
ncia de silen
nci, de recéés, de medittació o lectu
ura que enss
Aquests diies fem algu
permeti co
ontemplar el misteri de l’’amor de Déu que habitaa en nosaltrees. Buidem‐n
nos una micaa
de nosaltrees mateixos per
p tal d’aco
ollir Jesús i els altres que truquen
t
a la nostra portaa.
 2n diu
umenge d’ad
dvent: Prepparem la llarr perquè l’infant hi faci eestada
Tindràss un fill i li po
osaràs per no
om Jesús (Lc 1, 31)
La preparaació de Nadaal omple less nostres llarrs de signes externs quee, com el pe
essebre, enss
ajuden a teenir presentt l’esdevenim
ment que essperem i celeebrem. Però
ò sovint les nostres llarss
estan plenees d’objectes que acumu
ulem al llarg dels anys i que
q ocupen espai i ens distreuen.
d
Éss
un bon mo
oment per revisar els nostres hàbits de
d consum i l’acumulació
l
ó de béns inn
necessaris.
No es traccta d’acaparrar sinó de compartir. Prepararem
P
la nostra llaar per a les festes amb
b
respecte peels criteris eccològics i sen
nse excessoss.
 3r dium
menge d’ad
dvent: Celebbrem la joia autèntica
Arribarran la felicita
at i l’alegria (Is
( 35,10), feliç aquell quee no em rebu
utjarà (Mt 11
1, 6)
El cicle nad
dalenc s’ha anat
a
farcint de celebraciions, sumantt tradicions diverses, i só
ón molts elss
àpats i altres esdevenim
ments festius. És bo que
e Nadal sigui celebrat am
mb goig i aleggria. Però less
ns no han de ser ocasió
ó per a l’oste
entació, ni per
p a les despeses desmesurades, nii
celebracion
per accentuar les diferèències socials, ni per al malbaratame
m
ent alimentarri.
Vigilem qu
ue en els no
ostres àpats no es malbaratin els alliments. Celeebrem Nadaal oberts alss
altres, facilitant la partiicipació en lees festes als qui es troben sols o exclo
osos.

 4t dium
menge d’ad
dvent: Déu amb
a
nosaltres
Li posa
aran per nom
m Emmanuel, és a dir, Déu
u‐amb‐nosalltres (Mt 1, 2
21)
Nadal s’haa convertit en
e un temp
ps d’intercan
nvi de regalls. Massa so
ovint, aquesst intercanvii
estereotipaat i mecànicc perd el seu sentit i laa mostra d’aafecte es dilueix. El gestt de regalarr
esdevé unaa obligació reecíproca sense implicació
ó personal.
Es tracta de regalar una mica més de nosaltress i no només allò que podem compraar: regalar ell
mps, regalar laa nostra com
mpanyia, regaalar el nostree ajut i col∙laaboració.
nostre tem

