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INTRODUCCIÓ

Tot l’any litúrgic constitueix el desenvolupament dels diver-
sos aspectes del misteri pasqual de Jesucrist; del misteri 
de la seva mort i resurrecció. Les festes que commemoren 
l’Encarnació –l’Anunciació, el Nadal i l’Epifania– ens comu-
niquen les primícies de la Pasqua. Per Nadal, l’Església cele-
bra l’ “admirable intercanvi de la nostra salvació”, pel qual el 
Fill de Déu assumeix la nostra fragilitat, perquè nosaltres, per 
aquesta unió prodigiosa, compartim la seva vida immortal 
(cf. Prefaci III de Nadal).

L’Advent prepara el Nadal. Tot participant –amb els profetes, 
amb Joan Baptista, amb santa Maria– en l’espera del Salva-
dor, els fi dels “renoven el desig ardent del seu segon adveni-
ment” (Catecisme de l’Església Catòlica, 524).

La Litúrgia de l’Església ens ofereix un tresor per a viure 
aquesta espera de Crist: es tracta de les “antífones O”. “En 
aquestes antífones litúrgiques és la veu de l’Església la que 
s’eleva a l’Altíssim, quan l’invoca amb títols molt eloqüents, 
fruit de la fe bíblica i de la secular refl exió eclesial”, explicava 
el papa Joan Pau II. I hi afegia: “En el Salvador, el naixement 
a Betlem del qual anem a celebrar, la comunitat cristiana con-
templa la “Saviesa de l’Altíssim”, el “cap de la casa d’Israel”, 
el “rebrot de Jesè”, la “clau de David”, l’ “Orient”, el “Rei i 
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Desitjat de les nacions” i, fi nalment, l’ “Emmanuel”” (Audièn-
cia General, 23 de desembre de 1992).

Aquesta “Novena de Nadal” pren com a fi l conductor aques-
tes antífones que, en paraules de José Aldazábal, són “breus 
oracions adreçades a Crist Jesús, que condensen l’esperit de 
l’Advent i el Nadal”. Oferim, de cadascuna d’elles, una sen-
zilla refl exió basada en la Sagrada Escriptura i en el Cate-
cisme de l’Església Catòlica.1

Esperem que aquesta “Novena” ajudi a una més conscient 
vivència del temps d’Advent i de les celebracions del Nadal.2

Guillermo Juan y Morado
Parròquia de San Pablo de Vigo, 17 de desembre de 2006

Diumenge III d’Advent

1 A la revista Liturgia y Espiritualidad hem publicat com a “Material per a la 
celebració” el comentari a les antífones de la O que reproduïm, essencial-
ment, en aquesta Novena. En aquesta ocasió, hi afegim una refl exió sobre el 
primer dia i una altra sobre el dia novè. Cf. G. JUAN Y MORADO, “Les antífones 
de la “O”. Material para la celebració”, Liturgia y Espiritualidad XXXVII 
(12/2006) 629-640.

2  A Itàlia, és tradicional la celebració de la “Novena de Nadal”. Citem, com a 
materials que poden ajudar a preparar el Nadal, els següents: BENDITTINE DE 
L’ISOLA SAN GIULIO, Novena di Natale, San Paolo, Cinisello Bálsamo 2005, 
quinta edizione; LUCIO COCO (a cura di), La Novena di Natale con Benedetto 
XVI, Librería Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006; MATTEO MONFRI-
NOTTI, Natale scrigno della speranza. Una Novena con i santi Padri, Città 
Nuova, Roma 2006; JOSEPH RATZINGER, Tempo di Avvento, Queriniana, Bres-
cia 2005.
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ORACIÓ INTRODUCTÒRIA
(per a tots els dies)

Vós, Senyor, us heu fet home per nosaltres.
Heu volgut ser la nostra Llum; 
heu vingut a il·luminar les nostres ombres,
a fer llum en els nostres camins.

Vós sou la nostra Salvació i Redempció.
Vós ens recordeu que no som el fruit inesperat 
de l’atzar o de la casualitat,
sinó que el Pare,
amb vós i l’Esperit,
ens ha creat,
i ens ha cridat pel nostre nom.
Ens ha donat, en vós,
la possibilitat de ser homes nous.

Ens commou la vostra proximitat;
el veïnatge inaudit del nostre Déu.
Heu volgut estar amb nosaltres,
enmig nostre, 
per a acostumar l’home a percebre Déu,
i a Déu a fer estada en l’home.

Malgrat el crit del nostre orgull
i de la nostra desconfi ança,
vós calleu, silenciós,
convertit en Infant,
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i venceu, en el pessebre,
la distància infi nita que, sense vós,
separa l’home de Déu.

Vós sou l’Emmanuel,
que ompliu el nostre no-res amb la vostra presència,
que convertiu el desert en oasi,
el món en cel.

Vós sou el “Sí” del Pare,
la mostra de la seva benignitat i del seu poder,
de la seva caritat immensa.

Feu que us rebem,
aquest Nadal,
com us va rebre Maria, la Verge,
la vostra Mare i mare nostra.
I que, com els Mags,
guiats per l’estel de la fe,
us adorem ara
per a poder contemplar-vos per sempre
en el vostre Regne.
Amén.
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Dia primer (16 de desembre)
L’ADVENT DE CRIST

1. Inici

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

Si un ministre ordenat presideix aquesta oració, pot saludar el 
poble amb les paraules: “El Senyor, que ve a salvar-nos, sigui 
amb vosaltres”.

Si es vol, es pot cantar un cant apropiat.

2. Oració introductòria
Es resa l’oració per a tots els dies.

3. Lectura bíblica

Del llibre de Jeremies  (33,14-16)

“Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compliré aque-
lla promesa que tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà. 
Aquells dies, aquells temps, faré néixer a David un plançó 
bo, que es comportarà en el país amb justícia i bondat. 
Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà confi ada la 
ciutat de Jerusalem. I a ell l’anomenaran: El-Senyor-és-
el-nostre-bé”.

Després de la lectura es pot deixar un moment de silenci o 
cantar algun cant apropiat.



10

4. Refl exió

La justícia consisteix en donar a cadascú el seu dret. 
No n’hi ha prou amb obrir els ulls per descobrir que ens 
trobem lluny d’aquesta realitat en el nostre món; som 
espectadors –i, a vegades, també actors, o víctimes– de 
les injustícies. I desitgem que, d’una vegada, s’estableixi 
el dret, el que és just, el que és raonable.
Aquest afany seria pura vanitat si només tingués com a 
objectiu els homes. La justícia humana és sempre imper-
fecta i, a més, els homes no poden fer justícia als morts. 
Com Israel, del qual se’n fan portaveus els profetes, la 
nostra mirada s’adreça a Déu. Només ell pot suscitar un 
“plançó bo, que es comportarà en el país amb justícia i 
bondat”.
Aquest plançó de David és Jesús, el Senyor. Ell ha procla-
mat benaurats els “perseguits pel fet de ser justos, perquè 
el Regne del cel és per a ells” (cf. Mateu 5,3-12). La pro-
mesa de Jesús, que recull les promeses fetes al poble 
escollit des d’Abraham, assenyala Déu i el seu Regne com 
a metes on són assaciats els desigs de l’home; també els 
desigs de justícia i dret.
¿En quina mesura aquests desigs s’han vist saciats? El 
Nou Testament ens indica la Creu de Crist com el lloc on 
Déu ha fet justícia: Déu, per a nosaltres, va fer que Crist 
Jesús fos “la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra 
santedat i la nostra redempció” (1 Corintis 1,30). La jus-
tícia i la salvació és, doncs, Jesús mateix; la seva pròpia 
Persona. Ell va carregar sobre seu tot el pecat, que és 
l’arrel de la injustícia, i, amb la seva mort a la creu, el va 
vèncer amb la força del seu amor. Amb la seva resurrec-
ció ens dóna la possibilitat d’associar-nos a aquest amor; 
l’amor de Déu, que és l’únic capaç d’instaurar la justícia 
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i de crear en els nostres cors la felicitat, la joia, la benau-
rança.
Celebrar l’Advent de Crist és recordar la seva vinguda en 
la seva encarnació i en la seva creu. És obrir els ulls per a 
descobrir, en l’ocultació del calvari, la justícia de Déu. Una 
justícia real, però encara no manifestament pública. Per a 
tenir-ne notícia ens cal la fortalesa interior que brolla de 
l’amor (cf. 1 Tessalonicencs 3,12–4,2). I és tot caminant 
per aquest camí, el de l’amor, com podrem retrobar-lo i 
alegrar-nos de la seva presència, i iniciar en el món el seu 
Regnat; començant, junt amb Ell, la justícia i el dret.
Aquesta realitat oculta es manifestarà quan el Senyor 
vingui a la fi  dels temps, “amb poder i una gran majestat” 
(cf. Lluc 21,25-28.34-36), per a triomfar visiblement sobre 
la rebel·lió del mal i instaurar en plenitud el seu Regne. 
Aleshores, quan ell torni, tot serà transformat i tindrà el 
Crist per cap, “tot el món, tant el del cel com el de la terra” 
(Efesis 1,10).

5. Magnífi cat

Antífona: Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia i 
doneu-nos la vostra salvació.

La meva ànima magnifi ca el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
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El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares; 
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant…

Es repeteix l’antífona.

6. Pregàries

L’espera de Jesús, l’anhel de la seva vinguda, acompanya 
els temps de l’home. Invoquem, germans, el nostre Sal-
vador, i diguem-li: VENIU, SENYOR JESÚS.

1.  Per tots els que, ahir i avui, esperen la justícia i el dret; 
perquè el Senyor sostingui la seva esperança enmig 
de les difi cultats i les proves. PREGUEM.

2.  Per tots els qui celebrem l’Advent; perquè esperem 
amb actitud atenta i vigilància la darrera vinguda del 
Senyor ple de glòria. PREGUEM.

3.  Perquè, en contemplar el Crist a la creu, descobrim 
que la victòria ja és del nostre Déu. PREGUEM.
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4.  Perquè ens trobem amb Crist en l’advent constant de 
la seva Paraula i dels seus sagraments. PREGUEM.

Es poden afegir, si es vol, altres intencions.

7. Parenostre

Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví 
mestratge, gosem dir: Pare nostre…

8. Oració fi nal

No es diu “Preguem”.

Senyor, concediu al vostre poble d’esperar  tot vetllant la 
vinguda del vostre Fill únic. Que, tal com ell ens va ensen-
yar, sortim a rebre’l amb les torxes enceses. Per Crist 
Senyor nostre. Amén.

9. Conclusió

Si presideix aquesta oració un ministre ordenat, beneeix i aco-
miada el poble de la forma acostumada: “El Senyor sigui amb 
vosaltres. Que us beneeixi Déu totpoderós… Aneu-vos-en en 
pau”.

Si qui dirigeix aquesta pregària no és un ministre ordenat, pot 
dir: “Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens 
dugui a la vida eterna. Amén”.

Si cal, es pot fer un cant fi nal.


