JORNADES DE LA PAU
Divendres, 29 de novembre.
50 anys de “Pacem in Terris”,
l’encíclica de Joan XXIII.
21:30 Locals de la Parròquia

C.E. ANEM A CAMINAR
Aquest dilluns, hi ha la sortida del quart
dilluns al Santuari del Corredor, des de
Canyamars. es farà una ruta circular passant
pel Pou del Glaç.

PROGRAMA
ADVENT I NADAL
Celebracions
i activitats
1 de desembre, comença l’Advent

ADVENT
Diumenge vinent
començarà l’Advent

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

22 de desembre, diumenge, 12 h.
Parròquia Poblenou

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

Nadal 2013

«Vetlleu», «estigueu a punt», «siguem
conscients del moment que vivim». I el profeta i el salmista conviden a caminar a la llum
del Senyor buscant la pau i la fraternitat.
Aquest any hem commemorat el 50è
aniversari de la mort de Joan XXIII i de la
seva carta sobre la pau entre tots els pobles
(la «Pacem in terris»), adreçada a l’Església
i a totes les persones de bona voluntat. Com
Isaïes, el Papa bo convocava a abandonar
la insensatesa de la indústria i comerç
d’armes per dedicar els recursos a
l’alimentació i a tot el que contribueix a la

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

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

25 de desembre, dimecres
NADAL
10 i 12 matí

29 de desembre, diumenge , a la 1 migdia
CONCERT DE NADAL
Coral Pinedenca

Festa de Crist Rei.
Crist Rei?

INFORMATIU

Diumenge 1 d’Advent
1ª lectura: Is. 2,, 1-5
Salm
121 (122) 1-2. 4-9
2ª lectura: Rm 13,. 11-14a
Evangeli : Mt. 24, 37-44

dignificació de la persona humana. D’això,
el profeta en diu seguir els camins del Senyor.
És difícil? És una utopia? Referint-se
al temps de Noè, potser Jesús ens diu que
els qui es preocupen per construir un món
millor i una Església més evangèlica no solen
ser la majoria. Són els qui creuen que és
possible si ens revestim i ens deixem transformar per ell. Advent no és només preparar la celebració del naixement de Jesús, sinó
d’un món nou que ha de néixer cada dia.
(«la Missa de cada dia»)

FULL

Lectures del 1 de desemrebre

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
24 de novembre del 2013 Núm. 511

Un rei sense corona d’or i de pedres precioses,
però amb una corona d’espines! Corones que ell
no volia, ni l’una ni l’altra. Jesús no aspirava ni al
poder ni al dolor, però aquest li fou imposat pel poder!
Per què la Jerarquia ha tingut tant d’interès en
remarcar aquesta curta conversa de Jesús amb Pilat? No penso que en els
primers segles, abans de Constantí, els cristians hi pensessin gaire.
Rei de les consciències, potser? Ni tan sols això, un rei imposa, exigeix
honor i respecte, però Jesús només demana amor pels nostres germans, les
nostres germanes, les seves germanes i germans.
Sí, el Pare abdica del seu poder respectant la nostra llibertat. Sí, el Fill
deixa en suspens la seva eternitat en Jesús. Si només actuen per amor, tant l’un
com l’altre, com podem pensar que volen temples luxosos?
Hi ha en tota la vida de Jesús, en cap lloc dels evangelis, un sol motiu per
a la parafernàlia, les joies, els tresors que se li ofereixen? Les persones potser
sí, que ho necessiten, com un signe d’amor i d’adoració
Però l’Església Romana, i les altres esglésies, n’han fet una idolatria. Han
fet que el poble miri més les pedres que l’esperit i la veritat que Jesús
reclama per a Déu, el seu i el nostre Pare del cel.
Els bisbes i cardenals, gasten milions per a la conservació d’esglésies
ruïnoses i catedrals històriques. Humanament potser sí que val la pena conservar-les; Si és això que les regalin als governs. Ni el Pare, ni Jesús les necessiten.
Més d’una vegada he pensat, què diria Jesús, avui, de la Capella Sixtina,
del Vaticà i de la Basílica Gaudí? No ens diria, potser,: «no en quedarà pedra
sobre pedra» Fem-lo, millor Rei del nostres cors a través del nostre amor als
més necessitats, als més apartats de la societat.
P. G.
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 segon llibre de Samuel 2S 5:1-3
En aquells dies, les tribus d’Israel anaren a trobar David a Hebron i li digueren: «Som
família teva, som os del teu os i carn de la teva carn. Ja abans, mentre Saül era el nostre rei,
tu conduïes les tropes d’Israel quan anaven a la guerra i quan en tornaven, i el Senyor et
digué: “Tu pasturaràs Israel, el meu poble, seràs el seu sobirà”.» Així, quan els ancians
d’Israel anaren a trobar el rei a Hebron, el rei David va fer amb ells un pacte davant el
Senyor i l’ungiren rei d’Israel.
Salm responsorial 12: 1-2, 4-5
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

les tribus del Senyor.
A complir l’aliança d’Israel,
a lloar el nom del Senyor.

És allà que pugen les tribus,

Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Colosses, Col 1, 2-20
Germans, doneu gràcies al Pare, que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del
poble sant, en el Regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà
al Regne del seu Fill estimat, en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats.
Ell és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha
creat totes les coses per ell, tant les del cel, com les de la terra, tant les visibles com les
invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat
a ell. Ell existeix abans que tot, i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos,
que és l’Església. Ell n’és l’origen, és la primícia dels qui retornen d’entre els morts, perquè
ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix;
per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, posant la pau en tot el que hi ha tant a la terra
com al cel, per la sang de la creu
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 23:35-43
En aquell temps, les autoritats es reien de Jesús clavat en creu i deien: «Ell, que en
salvava d’altres, que se salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit.» Els soldats també
se’n burlaven: tot oferint-li vinagre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t tu mateix.»
Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: «El rei dels jueus.»

Un dels criminals penjats a la creu, també li deia insultant-lo: «No ets el Messies?
Salva’t a tu mateix i a nosaltres.» Però l’altre, renyant-lo li respongué: «Tu que estàs sofrint
la mateixa pena tampoc no tens temor de Déu? I nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem
sofrint el càstig que ens correspon pel que hem fet, però aquest no ha fet res de mal.» I
deia: «Jesús, recordeu-vos de mi, quan arribeu al vostre Regne.» Jesús li respongué: «T’ho
dic amb tota veritat: Avui seràs amb mi al paradís.»
Salm responsorial 121: 1-8
¡Qué alegría cuando me dijeron :
“Vamos a la casa del Señor
Ya están pisando, nuestros piés
tus umbrales, Jerusalén..

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

Un motiu més per la independència
De motius no ens en falten pas. Però
tampoc no he de tenir cap raó per voler
la independència. No m’he d’excusar pel
fet que em sentí català i no espanyol. I, a
més, vull ser català. I no vaig contra ningú.
A mi els pares m’han ensenyat el català
de la mateixa manera que a un altre li han
ensenyat el castellà, el francès o l’anglès,
però a mi, el català.
Tampoc m’agraden les mentides, les
grans mentides que fan córrer. Hi ha raons
però que em fan ser cada vegada més
radical ( i ser radical no vol pas dir ser
dolent ni terrorista ni mala persona ni
insolidari ni que hagi de votar un partit en
concret....). Hi ha raons econòmiques,
d’autoestima, de que no ens estimen, de
mentides ....el que vulgueu.
Voldria afegir-n’hi una : 13tv, una
cadena de televisió que és dels bisbes,

de la conferència episcopal espanyola. Em
fa vergonya sentir dir que aquesta cadena
és dels bisbes perquè aquesta cadena és
d’ultradreta, xenòfoba, anticatalana, .... El
Bisbe de Girona, enguany en motiu de la
celebració del dia de Sant Narcís, patró
de la ciutat, va demanar perdó per tenir i
mantenir aquesta cadena propietat dels
bisbes. Els bisbes de Catalunya també s’hi
han pronunciat en el mateix sentit (ara els
caldria fer que l’acte de contrició fos alguna cosa més que unes declaracions).
Si fóssim independents ens trauríem
de sobre aquesta cadena de tv perquè se
la quedarien la conferència episcopal
espanyola. Per això sols ja és una raó per
ser independents. Els bisbes d’aquí –amb
una Conferència episcopal catalana- no
muntarien una cadena com aquesta ni una
altra COPE, espero!
R.M.

