ENTERRAMENT
Hem acompanyat amb la pregària a les
famílies de Cipriana Sánchez Cáceres, de
79 anys; Dolores Pacheco Ramírez, de 85.

CÀRITAS POBLENOU
El proper dia 4, dimecres, hi ha
xerrada de formació de Càritas, a les 9.

GRUPS
DE REFLEXIÓ-CATEQUESI
Dissabte vinent dia 7 tornem a tenir
sessió dels Grups a les 6 de la tarda.

QÜESTIONARI SOBRE LA
FAMÍLIA PEL SINODE DE
BISBES
Tenim ja a disposició l’enquesta que
fa el bisbe de Roma pel Sínode de Bisbes a
l’octubre i també per consultar tot el Poble
de Déu, Podrem respondre l’enquesta
online personalment i/o també la podrem
respondre en grup.
Pàgina on es pot respondre l’enquesta
online: www.esglesiaplural.cat
Per respondre en grup: Convoquem pel
divendres 10 de gener, a les 9 del
vespre, a trobar-nos i respondre com a
comunitat aquest qüestionari.

Primer diumenge d’Advent anyA
Atents... i coherents

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 159,63
Caixetes ciris ............................... 45,92
Caixetes: ..................................... 29,45
Caixetes Càritas: .......................... 67,84
Menjador .................................... 75,00
Col.lecta GERMANOR(dia 17)..601,85

PARENOSTRE, que mireu per igual tots els
fills vostres que veieu enfrontats.
NOSTRE, de tots. Dels 6.000 milions
d’homes i dones que poblem la terra, sigui
quina sigui la nostra edat, el nostre color o el
nostre lloc de naixença.
QUE ESTEU EN EL CEL i a la terra, en
cada persona, en els humils i en els qui
sofreixen.
SIGUI SANTIFICAT EL VOSTRE NOM, no pas,
però amb la fressa de les armes, sinó amb el
murmuri dels cors.
VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE, el
regne de la pau i el regne de l’amor. I allunyeu
de nosaltres els regnes de la tirania i de
l’explotació.
FACI’S LA VOSTRA VOLUNTAT, sempre i
arreu.
A IXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL
CEL . Que els vostres designis no trobin
obstacle en els fills del poder.
EL NOSTRE PA DE CADA DIA, que està
pastat amb la pau, amb la justícia i amb
l’amor.
D ONEU - NOS , S ENYOR , EL DIA
D’AVUI, perquè demà pot ser tard. Els míssils
apunten i potser la bogeria els pots disparar.
I PERDONEU LES NOSTRES CULPES. No
com nosaltres perdonem, sinó com Vós
perdoneu, sense lloc per a l’odi i la rancúnia.
I
NO
PERMETEU
QUE
NOSALTRES CAIGUEM A LA
TEMPTACIÓ d’emmagatzemar el que no
ens heu donat, d’acumular el que altres
necessiten, o de mirar amb recel qui tenim al
davant nostre.
A NS DESLLIUREU - NOS DE QUALSEVOL
MAL que ens amenaci. De les metralladores,
dels míssils, dels milions de tones d’armes.
Perquè som molts, Pare, els qui volem viure
en la pau.
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“El fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada”. Estiguem atents! Potser avui vindrà a despertar-nos a nosaltres i a despertar l’església. Una
església ancorada en ella mateixa, on ara s’obren
portes i finestres perquè entri aire nou, i les veus i
realitats de les bases, no dels palaus i de la cúria.
“Estiguem atents” perquè quan vingui el Fill de
l’Home trobi una església coherent amb Jesús, implicada en les causes de la justícia social i lluny de les caduques obsessions
persecutòries cap a la sexualitat humana; i també lluny de l’afany de poder i de
diners. “Estiguem atents” per implicar-nos des d’ella i amb ella al nostre entorn
proper, i per dir la nostra, ara que se’ns convida, per primer cop, a opinar,
arran del Sínode de la família.
I un dia com avui, Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, també és bo
posicionar-nos i fer-ho obertament, des d’un full parroquial en una comunitat
on impera el respecte i la llibertat d’expressió. Som molts creients als que ens
importa ben poc, per no dir gens, el que puguin dir les normes morals de
l’església sobre preservatius i sexualitat, sobre la intimitat de la gent que estima
i s’estima sense fer mal a ningú. En canvi, ens importa molt el compromís
social, per la gent, pels pobres, pels més desfavorits, pels marginats i pels qui
pateixen per qualsevol circumstància o discriminació. Volem una església que
aprofiti i aglutini la força de la gent per lluitar contra els poders econòmics i
polítics que ens volen esclafar, contra la dictadura del liberalisme, defensant el
pa, l’habitatge i la dignitat d’homes i dones per igual. I atents... al que diu la
carta de Sant Pau: “Siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos”
M.J.H.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del llibre d’Isaïes Is 2, 1-3
Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà i Jerusalem. Als darrers temps
s’alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels
turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la
muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim
les seves rutes; perquè de Sió, en surt l’ensenyament, de Jerusalem, l’oracle del Senyor.»
Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves
espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni
s’entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a
casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

Salm responsorial Sal 121 (122)
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,.
según costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor,
en ella están los tribunales de justicia,

És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor.
A complir l’aliança d’Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

Augureu pau a Jerusalem:
Que visquin segurs els qui t’estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.
Per amor dels meus germans i amics,
deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 13, 11-14
Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir; ja és hora
d’aixecar-nos. Avui tenim la salvació més a prop nostre que quan vam abraçar la fe. S’acaba
la nit i el dia s’acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, revestim-nos
l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos dignament com a ple dia. Fora l’abús
de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les renyines i les enveges. Que el
vostre vestit sigui Jesucrist, el Senyor.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 24, 37-44
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home, passarà
com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i
casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués
llavors dos homes plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; i si hi hagués dues
donesmolent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no
sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst

Salm responsorial Sal 121 (122)
Qué alegria cunado me dijeron
«¡Vamos a la casa del Señor!
Ya están pisando nuestros piés
tus umbrales Jerusalén.

en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
”Vivan seguros los que la aman,
haya paz dentro tus muros,
seguridad en tus palacios
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir:”la paz contigo.”
por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien

Els nostres profetes
Durant quasi tots els diumenges d’advent es llegeix un fragment del profeta Isaïes, i també
, Joan Baptista el precursor de Jesús amb un gran significat. També avui tenim profetes vivents.
En aquest primer diumenge posem unes pinzellades de la missió del profeta Isaïes.

Isaïes
De la vida del profeta Isaïes en sabem el que el mateix llibre explica. Es va casar amb una
dona que també exercia de profetessa i van tenir dos fills.
El ministeri d’Isaïes es desenvolupa, segons l’encapçalament del llibre, en el territori de
Judà durant els regnats d’Ozies, Jotam, Acaz i Ezequies. De fet, la seva vocació es pot situar
l’any de la mort del rei Ozies (probablement el 740 aC), i la seva activitat profètica s’allargà
durant uns quaranta anys.
Potser el tret més rellevant del conjunt actual del llibre és la insistència en la santedat de
Déu . Aquesta santedat, però, no el «separa» del seu poble i de la història, sinó que aproxima el
Senyor i Israel, cridat a «ser santificat». El Senyor és, doncs, el Déu transcendent, però també
el Déu present en el món i en la història, sempre a prop del seu poble i de la humanitat sencera.
És, per això mateix, el Déu que no accepta la idolatria i l’orgull, que demana de confiar en ell i no
pas en la força de les armes o de les grans potències de cada moment.
El llibre d’Isaïes ha exercit una notable influència en el Nou Testament. Temes com l’anunci
del naixement de l’Emmanuel o com el servent del Senyor són fonamentals per a entendre la
missió de Jesús. Petits fragments del llibre d’Isaïes apareixen en diverses ocasions: com a
explicació del llenguatge en paràboles, com a rerefons de les imatges de la vinya i de la pedra
angular, com a denúncia d’un culte buit i allunyat de Déu.
Les profecies d’Isaïes són un punt de referència constant en els evangelis i cartes del Nou
Testament. ( de la BCI )

