PROGRAMA NADAL

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Dimarts dia 17, a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, dia 22, a les 12 del migdia.
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22 de desembre, diumenge, 12 h.
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

Nadal 2013

Diumenge 4 d’Advent
1ª lectura: Is. 7, 10-14
Salm
24 (25) 1-2. 3-4ab. 5-6
2ª lectura: Rm 1,. 1- 7
Evangeli : Mt. 1, 18-24



GRUPS REFLEXIÓ
Dissabte 21 tenim l’última sessió dels
Grups de reflexió-Catequesi de l’any. A les
6 de la tarda

Tercer diumenge d’Advent anyA

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

Aprendre a ser senzills

23 de desembre, dilluns de 18h- 20h.
Preparació NIT DE NADAL
amb nens/es i joves

24 de desembre, dimarts, a les 11 nit
MISSA DEL GALL

25 de desembre, dimecres, 10 i 12 matí
NADAL
29 de desembre, diumenge , a la 1 migdia
CONCERT DE NADAL
Coral Pinedenca

10 de gener, divendres A les 9 del vespre
QÜESTIONARI,
SÍNODE SOBRE LA FAMÍLIA

QUESTIONARI
SOBRE LA FAMÍLIA
El papa Francesc ha convocat pel
2014 un Sínode extraordinari de bisbes. Ha
estat voluntat del Papa que el Sínode tractés
de cara tots aquells aspectes que fins ara
només han merescut una resposta
disciplinària per part de la jerarquia (els
divorciats tornats a casar, famílies
monoparentals, matrimonis homosexuals,
adopcions, contracepció, relacions
prematrimonials, etc.) També ha estat el
mateix Francesc qui ha volgut que hi
participés tot el POBLE DE DÉU.
Cadascú, individualment i/o en grup, pot
respondre al qüestionari. El podeu trobar a
la parròquia imprès o bé on-line a:
www.esglesiaplural.cat.
La nostra parròquia convoca el 10
de gener a les 9 del vespre per
fer-ne una resposta al qüestionari
com a comunitat de Poblenou.

INFORMATIU

Lectures del 22 de desembre

17 de desembre, dimarts, 2/4 de 9 (20,30)

FULL

Col.lecta: ................................... 234,59
Caixetes ciris ............................... 55,11
Caixetes: ..................................... 63,80
Caixetes Càritas: .......................... 26,06
Menjador .................................. 350,00

Parròquia Poblenou

ECONOMIA 08-12-13

 

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
15de desembre del 2013 Núm. 514

Els deixebles de Joan pregunten a Jesús: Sou Vós
el que ha de venir o hem d’esperar-ne un altre?
Jesús com sempre respon amb fermesa: digueu a
Joan el que veieu i el que heu sentit a dir.
Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts
ressusciten, els desvalguts senten l’anunci de la Bona
Nova. I feliços aquells que no quedaran decebuts de mi.
Som canyes que bandegem pel vent o estem ben arrelats en la nostra fe
vers Jesús?
La nostra vida ens la dóna el Pare, i com adults que som entenem que el
viure és un do gratuït. Doncs per què preocupar-nos tant de les banalitats
d’aquest món?
Demanem al Pare que ens ajudi a créixer, a estimar als altres i a trencar
les barreres que ens impedeixen descobrir en ells el cor bo que tenen a imatge
i semblança teva.
Jesús, amic, ajuda’m a fer-me petit per poder ser gran davant teu, fesme senzill per poder estimar més i millor.
Jesús és un bon amic però no ens visitarà si no el deixem entrar. Obrim
doncs el nostre cor als demés, fent companyia al malalt, visitem persones soles
a les residències, donem calor de humanitat a la persona tímida, ajudem al pas
de vianants a les persones grans i tantes i tantes coses petites que fetes amb
amor ens ajuden a ser feliços i a donar felicitat.
En la vida, tot passa, les coses de la terra en la terra quedaran, ningú
s’emportarà res, només l’amor bondadós, el bé realitzat, les bones obres quedaran, i els noms dels seus protagonistes seran inscrits en el llibre de la vida, i
sobreviuran a la mort.
Siguem deixebles de Crist en el lloc on Déu ens ha posat.
FR
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’Isaíes Is 35, 3-5. 10
Enrobustiu les mans cansades, afermeu els genolls vacil·lants.Digueu als qui defalleixen:
«Sigueu valents, no tingueu por! Aquí teniu el vostre Déu, que ve per fer justícia; la seva
paga és aquí. Ell mateix us ve a salvar.»
Llavors es desclouran els ulls dels cecs, i les orelles dels sords s’obriran.
Llavors el coix saltarà com un cérvol i la llengua del mut cridarà de goig, perquè
l’aigua ha brollat al desert, han nascut torrents a l’estepa.
Els seus redimits retornaran, entraran a Sió cridant de goig, coronats d’una joia
sense fi.
Arribaran la felicitat i l’alegria, fugiran els planys i la tristesa.
Salm responsorial 145
El Senyor fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.
El Senyor allibera els presos,

el Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui ensopeguen,
el Senyor estima els justos;
el Senyor guarda els forasters.

Lectura de la carta de sant Jaume Jm 5, 7-10
Tingueu paciència, germans, fins que vingui el Senyor. Mireu com el camperol espera el fruit preciós de la terra, prenent paciència fins que han arribat les pluges de tardor i de
primavera. Igualment vosaltres, tingueu paciència, enfortiu els vostres cors, que la vinguda
del Senyor és a prop. Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no hàgiu de ser
judicats; penseu que el jutge ja és a les portes. Com a model de paciència en els sofriments,
preneu els profetes que van parlar en nom del Senyor. Mireu com proclamem feliços els
qui es van mantenir ferms. Heu sentit parlar de la paciència de Job, i ja sabeu quin final li va
concedir el Senyor, perquè el Senyor és entranyable i compassiu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 11, 2-11
Joan, que era a la presó, va saber les obres que feia el Messies i envià els seus
deixebles a preguntar-li: «¿Ets tu el qui ha de venir, o n’hem d’esperar un altre?»
Jesús els respongué:
—Aneu a anunciar a Joan el que sentiu i veieu: 5 els cecs hi veuen , els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten , els morts ressusciten, els pobres
reben l’anunci de la bona nova. I feliç aquell qui no em rebutjarà!
Mentre ells se n’anaven, Jesús es posà a parlar de Joan a les multituds:
—Què heu sortit a contemplar al desert? ¿Una canya sacsejada pel vent? Doncs què
hi heu sortit a veure? ¿Un home vestit refinadament? Els qui porten vestits refinats viuen als
palaus dels reis! Doncs què hi heu sortit a veure? ¿Un profeta? Sí, us ho asseguro, i més

que un profeta. És aquell de qui diu l’Escriptura: Jo envio davant teu el meu missatger
perquè et prepari el camí. Us ho asseguro: entre els nascuts de dona no n’hi ha hagut cap
de més gran que Joan Baptista; però el més petit en el Regne del cel és més gran que ell.

Salmo responsorial 145
El Señor hace justícia a los oprimidos,
da de comer a los hambrientos,
El Señor da libertad a los presos.
El Señor devuelve la vista a los ciegos.

El Señor levanta a los caídos,
el Señor ama a los hombres honrados,
el Señor proteje a los extrangeros.

Els nostres profetes contemporanis
Pere Casaldàliga
Hi ha persones que atrauen des de la distància perquè són espurnes d’esperança
en un món mercantilitzar i en una Església que intenta sortir de l’hivern. Una d’aquestes
persones és Pere Casaldàliga, profeta embolcallat en poesia, les paraules sobre la
sinodalidad, el paper de la dona, la col.legialitat, la corresponsabilitat, l’alegria, dites
durant l’abril (2013), semblen haver estat escoltades pel Papa Francesc. (Mino
Cerezo)
No hi pot haver fe cristiana sense encarnació; encarnació és el misteri de
l’entrada de Déu, de ple, en la nostra humanitat per mitjà de Jesús de Natzaret, i
això suposa que assumim els desafiaments de cada dia. Tot és política, encara que
la política no ho sigui tot. Jesús va dir que havia vingut perquè tots tinguessin vida, i
la tinguin en abundància. Si no em preocupo de la terra, de la salut, de l’educació,
de les comunicacions, fins i tot de les vacances per descansar, no m’estic preocupant
de la vida humana. La vida a l’altre món és un assumpte de Déu, que Ell resoldrà
molt bé, perquè hi haurà vida i vida en abundància per a tots. A nosaltres ens toca
millorar la vida i universalitzar la vida aquí, en aquest món. I si l’Església, el Papa, els
bisbes, els sacerdots, les monges i tots aquells que volem ser seguidors de Jesús no
fem política, no impulsem les conseqüències socials, polítiques i econòmiques que té
la fe, quin testimoni d’amor donem? ( Pere Casaldàliga)

