Preparant el Nadal: diverses propostes per a viure
el temps d'Advent
Dij, 16/12/2010 per Catalunya Religió

(Jesuïtes) Recessos on-line, pregàries, trobades, lectures... El web
www.pregaria.cat posa a l'abast de tothom propostes diverses per als qui,
aquests dies, vulguin fer una aturada que ajudi a preparar el Nadal.
Enmig d'un ritme de vida marcat, generalment, per la immediatesa, la pressa i la
impaciència, els dies previs a l'arribada de Nadal, el temps d'Advent, són una crida
a fer una aturada per pensar, prendre consciència, pregar... i valorar el temps
d'espera, perquè, com ens recorda el jesuïta Francesc Roma "no hi ha Nadal sense
Advent".
És clar que no tothom disposa de les mateixes possibilitats per a fer aquesta
"aturada" d'Advent. Per això els jesuïtes de Catalunya presenten una àmplia i
variada oferta de propostes en diversos formats, d'entre les quals, cadascú podrà
seleccionar aquella o aquelles que li resultin més còmodes. Aquí en teniu algunes:
· Recés d'Advent on-line: lectures i punts de reflexió que es poden fer en un sol
dia o en tres dies diferents. Inclou una proposta d'horari i suggeriments per a
realitzar-lo. Es pot fer en format on-line, seguint a la pantalla els passos indicats al
web www.espaisagrat.org, o bé descarregar i imprimir el pdf i seguir els textos en
paper.
· Llibret d'Advent de l'Associació Àkan i la Comunitat Pere Favre de Girona.
Les lectures i un comentari per a cada dia de l'Advent. [descarregar pdf]
· Postals d'Advent. Fer participar als altres d'aquest temps d'Advent és també
una manera d'omplir-lo de sentit. Podeu desitjar bon Advent a través de
l'enviament d'aquestes postals electròniques. [+ info]
· Homilies d'Advent. Les homilies dels diumenges d'Advent. [+ info]
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· Recés d'Advent a la Casa d'Exercicis de Manresa. "Stop en el camí", amb el
P. Francesc Riera, del 10 al 12 de desembre. [+ info]
· Stop d'Advent a l'Església dels Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona. Els
dies 14 i 15 de desembre, a les 19.30h. Dues sessions de pregària, silenci i audició
de música. [+ info]
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