Lectures del 5 de gener
Diumenge 2 després de Nadal any A
1ª lectura: Sir. 24, 1-3. 8-12
Salm
147 (148)
2ª lectura: Ef. 1,. 3-6. 15-18
Evangeli : Jo 1, 1-18

ENTERRAMENT
El dia 13 vam acompanyar amb la
pregària a la família de Manuel Páez Jurado, de 67 anys; aquest divendres a la família
de Santos Pinto Navarro, de 95 anys.

Els Escoltes de Pineda portaran a
l’eucaristia de les 8 d’aquest dissabte la
Flama de la Pau. És una iniciativa que fan
els escoltes d’arreu del món i que es basa
en dur la flama encesa de Betlem, al punt
on suposadament va néixer Jesús de
Natzaret, i traslladar-la a tots els racons del
planeta.

CELEBRACIÓ NADAL
Dimarts el vespre a les 11, celebrarem
la nit de Nadal amb la missa del Gall. i el
dimecres dia 25, eucaristies a les 10 i 12 del
matí.
El dilluns dia 23, a les 6 de la tarda,
ens trobarem a preparar la celebració del
dimarts vespre de Nadal

SANT ESTEVE
El dijous, dia de Sant esteve, no hi
haurà la missa de les 8 del vespre.

Naixement de Jesús

RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres
dia 27,
a 2/4 de 9
del vespre
(20,30)

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Aquest diumenge 22, a les 12 del
migdia, farem la Celebració del Perdó i
acabrem amb l’eucaristia.

Diumenge 4 d’Advent any A.

CONCERT
CORAL PINEDENCA
El proper diumenge dia 29, a la 1 del
migdia, la Coral Pinedenca ens deleitarà a
la parròquia amb el seu concert de Nadal

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 148,46
Caixetes ciris ............................... 45,16
Caixetes: ..................................... 43,38
Caixetes Càritas: .......................... 59,60
Menjador .................................. 320,00

FLAMA DE LA PAU

QÜESTIONARI SÍNODE
Trobareu dins d’aquest full el
questionari sobre la família per treballar el
dia 10 de gener com a comunitat de
Poblenou. Si ho voleu fer individualment
també ho podeu fer a «esglesiaplural.cat»,
també, si no podeu venir a reunió, ens podeu
fer arribar les vostres respostes per escrit
abans d’aquest dia.

FULL
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Tot el que es relaciona amb Déu té un
punt de fosquedat, la raó s’hi perd, encara
que és legítim intentar poder-ho acceptar
lliurement, sense submissió oblida.
Per a en Josep era un cop dur, però rep
explicacions perquè ho pugui acceptar, també
segur que hi havia amor humà real i molt fort.
La fe és un acte d’humilitat i de confiança,
no de submissió. Presentar-la obligatòria és
senzillament fer-la difícil d’acceptar. Mil dubtes, no fan una negació, però
no és bo el dubte permanent.
Sense amor, sense un amor humà profund, Josep no hagués pogut acceptar
a Maria. Fins i tot, la Llei li ho prohibia.
Com a persones adultes, hem de raonar els misteris, no per comprendre’ls,
sinó per fer-los acceptables a la raó.. Però cal humilitat i reflexió oberta
També s’expressa l’opinió que no accepta la intervenció divina en la
concepció de Maria, i una altra més general que, essent lo més important viure
estimant i servint als altres, deixar-ho córrer i despreocupar-se’n.
Hem de relativitzar el Nadal com a festa i mirar-lo més des de la fe. El
naixement és important, tanmateix no és el principi de la persona i, tractant-se
de Jesús, no és el principi de la Salvació.
Ens han infantilitzat el naixement de Jesús, i nosaltres ja ho trobem normal fins i tot ho justifiquem amb l’excusa de la tradició i l’alegria dels infants.
Però és això el que l’Esperit espera dels qui reflexionen la seva fe? En
aquests dies, no caure en despeses ni en expressions hipòcrites d’amistat,
però que els desitjos que expressem siguin sincers.
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Lectura de l’evangeli de Lluc Lc 1, 26-38
El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a
una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent
de David. La noia es deia Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué: —Déu te guard, plena
de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L’àngel
li digué:—No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs
el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron
de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no
tindrà fi.
Maria preguntà a l’àngel:—Com podrà ser això, si jo sóc verge?
L’àngel li respongué:—L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et
cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de
Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era
tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.
Maria va dir:—Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.
I l’àngel es va retirar.
(En lloc del salm : Lc 1, 46-50)
Maria digué:
—La meva ànima magnifica el
Senyor,
el meu esperit celebra
Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa
de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós
obra en mi meravelles:
el seu nom és sant, i l’amor que té
als qui creuen en ell
s’estén de generació en
generació.

Lectura de l’evangeli de Mateu Mt 1, 18-24
El naixement de Jesús, el Messies, fou d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava
unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia
concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. osep, el seu espòs, que era un home just i no
volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial. Ja havia
pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué:
—Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva:
el fruit que ella ha concebut ve de l’Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús,
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: La

verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel , que vol dir «Déu amb
nosaltres».
Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a
casa la seva esposa. No hi havia tingut relacions conjugals quan ella tingué el fill. I Josep li
va posar el nom de Jesús.
Lc 1, 46-50
María dijo:
“Mi alma alaba la grandeza del
Señor.
Mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador,
porque Dios ha puesto sus ojos en

mí, su humilde esclava,
y desde ahora me llamarán dichosa;
porque el Todopoderoso ha hecho en
mí grandes cosas.
¡Santo es su nombre!
Dios tiene siempre misericordia
de quienes le honran.

Maria, feliç tu perquè has cregut!
La fe no és un “ capital” que rebem en el baptisme i que podem disposar per tota la
vida. La fe és una actitud viva que ens manté atents a Déu, oberts cada dia al seu misteri
de tendresa, de proximitat, d’amor a cada ésser humà.
Maria és el millor model d’aquesta fe viva i confiada. La dona que sap escoltar Déu
en el seu cor i que viu oberta al seu pla de salvació. La seva cosina Elisabet la lloa amb
aquestes paraules memorables : Feliç tu que has cregut!
Feliços nosaltres si som aprenents a creients. Serà el millor que ens pot passar.
( J.A.Pagola)

