
MARIA, MESTRA DE L’ADVENT 
 
 Benvolguts: 
 Us faig a mans aquesta breu reflexió que, amb motiu de la festa patronal 
de la Verge Immaculada, ha donat com a fruit una estona de pregària. 
 Som en temps d’Advent. Déu ve a nosaltres. I l’home és cridat al 
trobament amb Déu, és afamat de Déu –i avui dia, sembla, més que mai; serà 
per això del final del mil·lenni?–; tot i que molt sovint li gira l’esquena cercant 
altres aliments que no el poden saciar. I això quan ho constates en tu mateix i en 
els que estimes, encara ho arribes a entendre una mica, perquè veus les grans 
aspiracions vers el bé junt amb les dimensions vergonyoses a favor del mal que 
formen el teixit de tot cor humà. Ho arribes a entendre, perquè sempre hi 
domina una secreta aspiració a la felicitat, a alguna mena de bé que en darrer 
terme ens obre cap a la llum de Déu. Però quan esguardes el nostre món, amb 
tota la seva infidelitat, amb tantes llars esquinçades, amb tantes joves vides 
malmenades, amb tot l’entrellat d’egoismes col·lectius, d’hipocresies 
sistemàtiques, de violències programades, ja no entens res. Costa de veure com 
Déu va fer aquest món i va crear el cor de l’home i va trobar que tot era molt bo, 
com diu la Sagrada Escriptura en els seus principis. I costa de veure com 
l’Església –i ho som tots!– és santa i immaculada, quan t’adones que tu mateix i 
els altres cristians som tan porucs i no ens decidim a seguir de debò Jesucrist i el 
seu Evangeli, encara ara després de gairebé vint segles… i, si més no, pensem 
com en l’actualitat, des de i en el nostre Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 
donem testimoniatge de Crist, l’amor encarnat del Pare, i de la seva Bona Nova. 
 Sí, l’Advent ens situa cruament davant aquesta realitat i ens ensenya a 
esguardar-la amb una mirada de fe i d’esperança, de tendresa i no desesperació, 
perquè ens hi fa descobrir Déu ja present, el Déu que ve, que ja hi és, que 
treballa en el cor de cadascú: en el meu, en el de tots, fins en el d’aquella 
persona que ens sembla més allunyada d’Ell; com va treballar i va fer 
meravelles en el de Maria per preparar-la a la seva missió i perquè fos signe 
d’allò que Déu vol fer en nosaltres… Vet ací, la presència de Maria aporta molta 
llum a les nostres foscors de dubte, de pecat i de desesperança. I és que et sents 
tan limitat davant el misteri de Déu que, sense l’experiència de la tenebra, no 
hauria sabut agrair mai, com ara, la llum que ha vingut a il·luminar-la. I és 
sobretot en Maria que veiem realitzada plenament l’obra que Déu ja ha 
començat també en nosaltres i en tots els homes i dónes del món per Jesucrist, 
siguin o no conscients… L’Advent no és sols, així, expressió de la nostra fam de 
Déu, sinó també de la fam d’Ell per nosaltres i la nostra salvació. I Maria, la 
Mare, forta i tendra, ens mostra per endavant què és el que Déu, el Pare, es 
proposa realitzar en cadascú de nosaltres, en tot el poble: 
 Enmig de la tenebra del pecat Déu ja prometé la salvació que havia de 
brollar del mateix llinatge de la dona, de Maria. I la salvació ens l’ha portada el 
Fill, a través de la Mare, l’elegida abans de crear el món junt amb tots nosaltres, 
perquè fos santa i immaculada. I l’elegida acceptà el pla de Déu. I això és el que 
hem de procurar de fer cadascú de nosaltres, tant a nivell personal com a nivell 
col·lectiu del nostre Centre: assumir el que Déu vol de nosaltres no per salvar-
nos nosaltres sols, sinó perquè siguem llevat d’esperança enmig del nostre món, 
enmig del nostre barri de Gràcia, per a tots els que sofreixen, pels marginats de 



la societat i pels marginats de l’Església, pels qui han perdut l’esperança, per 
tots sense accepció de ningú. I en lloc de mirar tant la nostra pròpia misèria i 
donar voltes sobre nosaltres mateixos, com fem molt sovint, saber obrir els ulls 
a les meravelles de Déu que ja està fent actualment en nosaltres, i que veiem 
realitzades en Maria. 
 Sí, en Maria tenim una bona mestra per l’Advent i també pel Nadal! 
 Preparem-nos a acollir en les nostres vides la vinguda del Salvador. Ella, 
la Verge Immaculada, la Mare de Déu i Mare nostra, la patrona del nostre 
Centre, fou la que visqué millor, en ella mateixa, l’Advent, el Nadal i la 
Manifestació del Fill com a Salvador del món. Mirant-la a ella, alegrant-nos amb 
ella, ens animarem a viure millor aquest Advent i aquest Nadal 1999. 
  

Moltes felicitats! 
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