Diumenge I d’Advent
29 de novembre de 2020
Punts del catecisme
668. «Crist morí i tornà a la vida, per tenir senyoria sobre els morts i sobre els vius
(Carta de St. Pau als Romans 14,9). L'Ascensió del Crist al cel significa la seva
participació en la seva humanitat, al poder i a l'autoritat de Déu. Jesucrist és Senyor:
tė tot el poder al cel i a la terra. Està «per damunt de tot principat i potestat, de tot
poder i dominació», ja que el Pare «tot ho ha sotmès sota els seus peus (Carta de St
Pau als Efesis 1,20-22) El Crist és el Senyor del cosmos i de la història. En ell, la història
de l'home i fins tota la Creació troben la «recapitulació» (tal com diu la mateixa Carta
els Efesis en 1,10), l'acabament transcendent.
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672. Abans de l'Ascensió, el Crist va afirmar
que encara no era l'hora d'establir el Regne
messiànic i gloriós que Israel esperava (veure
els Actes dels Apòstols 1,6-7) i que havia de
portar a tots els homes, segons els profetes
(veure Isaïes 11 1-9), l'ordre de la justícia, de
l'amor i de la pau. Segons el Senyor, el temps
present és el temps de l'Esperit i del
testimoniatge (veure els Actes dels Apòstols
1,8), però també és un temps marcat encara
per «les dificultats» (Carta de St. Pau als
Corintis 7,26) i la prova del mal (C. als Efesis
5,16) que no plany l'Església (1ª Carta de St.
Pere 4,17) i inaugura els combats dels darrers
dies (1ª Carta de St. Joan 2,18 i 4,3 i 1ª C. a
Timoteu). És un temps d'espera i de vetlla (tal i com es diu en els evangelis de Mateu i
Marc, en 25,1-13 i 13,33-37, respectivament).
675. Abans de l'adveniment del Crist, l'Església ha de passar per una prova final que
farà trontollar la fe de molts creients. La persecució que acompanya el seu
pelegrinatge per la terra revelarà «el misteri d'iniquitat» sota la forma d'una
impostura religiosa que aportarà als homes una solució aparent dels seus problemes
al preu de l'apostasia de la veritat. La impostura religiosa és la de l'Anticrist, és a dir, la
d'un pseudo-messianisme, en el qual l'home es glorifica ell mateix en lloc de glorificar
Déu i el seu Messies vingut en la carn (és aconsellable consultar els fragments del Nou
Testament que tracten la qüestió, que serien -per aquest ordre- la 2ª Carata de St.
Pau als cristians de Tessalònica -en 2,4-12-, la 1ª Carta als mateixos tessalonicencs -en
5,2-3; la 2ª Carta de St. Joan -en el 7-, i finalment la 1ª Carta de St Joan -en 2,18 i 22-).

Immaculada Concepció de Maria
Missa dilluns 7 de desembre a les 20:15 i dimarts 8 de desembre a les 11:00.

Significat d’alguns adorns d’Advent i Nadal
Estem començant la preparació per al Nadal. És una època de l’any en la qual
acostumem a decorar la casa d’una manera especial. A continuació presentem el
significat d’alguns dels adorns que fem servir.
Estrelles: Recorden l'estel que es va posar sobre el lloc del naixement de Jesús, guiant
als Mags (Mt 2,1-12). Així com l'estrella els va guiar a ells, la fe ha de guiar la nostra
vida.
Àngels: Recorden a l'Àngel Gabriel, que va anunciar a Maria el naixement de Jesús, i
als àngels que van cantar la nit de Nadal. (Lc 2,13-15).
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Arbre de Nadal: Sant Bonifaci, evangelitzador d'Alemanya, va derrocar l'arbre que
representava al déu Odín -on es feien sacrificis humans-, i en el mateix lloc va plantar
un pi, símbol de l'amor perenne de Déu i el va adornar amb pomes i espelmes,
donant-li un simbolisme cristià: les pomes representaven el pecat original i els pecats
dels homes; les espelmes representaven a Crist, la llum del món i la gràcia que reben
els homes que accepten a Jesús com Salvador.
Dels diversos adorns que posem a l’arbre de Nadal, se’n deriven alguns altres adorns
típics:
-Esferes de colors: remeten a les pomes amb que
Sant Bonifaci va decorar l'arbre originalment.
-Llums: representen la llum de Crist.
-Campanes: alegria pel naixement de Jesús.
-Pinyes de pi o avet: esperança en Déu.
-Llaços: unió de les famílies i persones estimades
al voltant dels dons que es desitja donar i rebre.
-Garlandes i branques de pi o avet: la vida eterna
en el Cél.
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