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Jesús, ja estem a l’Advent i jo estic preparant la teva arribada.Tanco els ulls.
Des de la setmana passada, estic molt més atent a tot el que m’envolta: a les persones, els
detalls, a allò que tu vols que faci per rebre’t.
I estic molt content perquè tinc moltes ganes que arribis i et quedis amb mi.
Recorda que no has de distreure’t perquè l’arribada de Jesús és molt a prop i hem de prepararli el camí.






Avui ens ho recorda el profeta Isaïes. Saps qui eren els profetes? Doncs estigues atent a l’evangeli
d’avui.
Un profeta és algú que parla en nom de Déu. Molt abans que nasqués Jesús, un d’aquest
profetes, Isaïes, va escriure:



(Adaptació de Mc 1, 1-13)
Jo envio el meu missatger perquè prepari el camí. Una veu crida en el desert:
«Prepareu el camí del Senyor».
Això que va escriure Isaïes potser es referia a Joan Baptista, el cosí de Jesús.
Joan va marxar al desert. I vivia amb molt poques coses. Va començar a batejar al
riu la gent de Judea i de Jerusalem, que venien i confessaven els seus pecats. Ells
l’admiraven perquè els semblava un home sincer i honrat. Però ell els deia: «Darrere
meu ve un que és molt millor que jo. Jo us batejo amb aigua i ell us batejarà amb
l’Esperit Sant».








Jesús vol que tu siguis el seu missatger. I quina és la tasca del missatger? Doncs portar un
missatge important a algú.
Jesús vol que tu anunciïs la seva arribada a tots els que t’envolten; i que l’ajudis a preparar
el camí pel qual Ell vindrà a quedar-se amb nosaltres.
Com has sentit a l’Evangeli, Joan Baptista, el cosí de Jesús, el va ajudar a preparar el camí.
I com? Recordem-ho:
“Joan va marxar al desert. I vivia amb molt poques coses.”
La primera cosa que he de fer és desenganxar-me de tot el que no és important. No es
tracta de tirar les meves joguines a les escombraries sinó d’aprendre a valorar més un
somriure, un gest d’estimació, la cura dels meus pares, una estona amb els meus amics...
Tot això és el millor que tinc. La resta no em fa falta del tot. Així, si em preocupo només
d’allò veritablement essencial, et faré lloc i podràs venir i quedar-te al meu costat.
“Ells l’admiraven perquè els semblava un home sincer i honrat.”
Jesús, ajuda’m a ser com Joan Baptista, a dir sempre la veritat, a no enganyar, a fer les
coses bé. Així, els meus pares, els meus avis, els meus professors, els meus amics, estaran
orgullosos de mi. I, d’aquesta manera, Tu també estaràs content i tindràs moltes ganes de
venir.



Com has sentit a l’Evangeli, Joan Baptista, el cosí de Jesús, el va ajudar a preparar el camí.

Amb tu, amics i germans, és la força que ens
uneix.
Amb tu, amics i germans, per seguir creixent.
AMB TU, AMICS I GERMANS (70X7)
1. Viu la vida, és un repte
que et convida a deixar de fer el turista
Són les mirades, les persones
és present que esperona a ser optimista.
A les nostres mans, neix el nou demà
Tot està per fer. Què estem esperant?

2. Hi ha incertes, hi ha desànims,
hi ha renúncies, hi ha gent que s’apalanca;
però tens la flama, tens la força,
la denúncia que engega l’esperança.
Cal estar despert, per no perdre el pas.
I escoltar el batec; és temps d’estimar.

Ara, per acomiadar-nos, repetim junts les frases d’aquesta pregària
Vine, Jesús
Vine, Jesús, amb nosaltres. Vine, Jesús, amb mi.
Jesús amb el que ve de lluny. Jesús amb el proper i el veí.
Vine, Jesús, amb els pobres. Vine, Jesús, amb els que pateixen.
Jesús amb els que esperen. Jesús amb els que dubten.
Vine, Jesús, amb els que ploren. Vine, Jesús, amb els que sembren consol.
Jesús amb els sense sostre. Jesús amb els que construeixen la pau.
Vine, Jesús, amb els que mostren compassió.
Jesús amb els inquiets. Jesús amb els que construeixen el Regne.
Vine, Jesús, amb el que pensa diferent.
Vine, Jesús, amb qui sent amb mi.
Jesús amb els malalts.
Jesús amb els que ofereixen el seu servei.
Jesús germà i company.
Jesús Salvador i amic.
Vine, Senyor Jesús, per quedar-te amb mi.

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per en
Bruno Arroyo, la Nora Bribian, en Marc Dalmau i l’Alexandra Torrejón
que han posat la veu en off al projecte.

