Dissabte dia 13, hi ha la sortida del
segon dissabte a sant Llorenç del Munt, des
de St. Julià de Vilatorta.

Déu Pare: El teu Fill, Jesús, ens té dit
que ve i que vol ser acollit en el sagrament
del germà:
en el malalt que sofreix,
en el marginat de qui tothom passa,
en el vell que potser ens fa nosa,
en el pagès tip de ser l’ase dels cops,
en l’immigrat malmirat i menyspreat.
Jesús ve i demana ser acollit:
en l’infant tranquil i en el mogut,
en la mare contenta i en la preocupada,
en el jove engrescat i en el que dubta,
en la noia enamorada i en la
rebutjada...
Déu Pare, que l’encarnació del teu Fill
ens ensenyi a trobar-te i a estimar-te en
tots aquells que la vida ens posa a la vora.
(Càritas, adaptat).

CARITAS

Pregària després comunió:

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Pilar Salvador Serrano, de 84 anys.

FESTA DE LA PURÍSSIMA
Les misses a les 10 i 12. No hi ha anticipada el diumenge.

C. E. ANEM A CAMINAR

Assistència Menjador: 767 àpats
servits durant el mes de novembre.

CELEBRACIONS
D’ADVENT-NADAL
Celebració del Perdó.
Diumenge 21, a les 12h.
Dimarts 23, a 2/4 de 9 (20,30)
MISSA DEL GALL, Dimecres 24, a les
11 de la nit,
Concert de Nadal, Diumenge dia 28, a la
1 del migdia, per la Coral Pinedenca

Déu amic, així et preguem ara:
Dóna’ns valor per cercar la veritat
onsevulla que es trobi.
Dóna’ns sang freda per acceptar les
nostres pròpies limitacions.
Dóna’ns força per seguir enllà quan tot
surt al revés i mal escaïrat.
Dóna’ns un cor bo per acollir les
veritats que els altres ens aporten.
Dóna’ns força i talent per triar el que
més convé i el que més val.
I dóna’ns bon sentit i estil per sembrar llavors que germinin quan sigui l’hora.
(Text adaptat).

Diumenge 2 d’Advent any B
L’advent del Papa Francesc

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 77,33
Caixetes ciris ............................... 45,97
Caixetes: ..................................... 76,70
Caixetes Càritas: .......................... 16,56
Menjador .................................... 20,00
Germanor .................................. 200,00

PREGÀRIES D’ADVENT
Pregària al començar:

FULL
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Per les tantes vegades que a través dels meus
articles he estat profundament crítica amb la Jerarquia
de l’Església, és just que quan hi ha un canvi de rumb,
cada cop més evident, digui el meu parer. En poc menys
de dues setmanes, i refermant cada cop més el seu tarannà des que va ser
escollit, el Papa ha donat unes quantes lliçons. Una, i un cop més, enfront els
gravíssims casos de pederàstia a l’Església, no amagant fets sinó afrontant-los,
trucant personalment la darrera víctima que hem sabut, i censurant al Bisbe de
Granada, acostumat a fer el que han fet sempre: callar, tapar, i mirar cap a un
altre costat. Una altra lliçó ben diferent, denunciant a l’Eurocambra que prioritzi
el diner a la dignitat humana, en una Europa cada cop més a prop dels bancs
i més lluny de la gent. Una altra, denunciant la incorrecció del pagament per
serveis religiosos, en el decurs de la missa matutina (que després emet en un
resum la Ràdio Vaticana): ”La llista de preus per a baptisme, comunions i
intencions de les misses són un escàndol”, va dir el Papa. I aquests darrers
dies, en el seu viatge a Turquia, evitant un cop més allotjar-se en un palau
presidencial, i tractant amb profund respecte els ortodoxos, convidant-los a
fer camí plegats, però sense voler imposar.
Són només pinzellades del gir que està fent el Papa Francesc a l’Església,
i aquests dies, fan pensar en el sentit de l’advent. Si en el primer diumenge
d’advent, érem cridats a “estar atents” i ara, aquest diumenge, som cridats a
activar-nos amb força, esperança i il·lusió per preparar-nos a l’arribada de
Jesús; si veiem com som esperonats a “aplanar els camins al Senyor”, a obrirli camí; si l’Advent ens convida a buidar-nos del que no ens convé (que és
tant!) i omplir-nos de bondat i compromís; veig que aquesta crida de l’Advent
ha arribat de ple a l’Església. Potser el Papa fa el seu camí d’Advent perquè
Jesús reneixi en l’Església. Confiem.
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 de Isaïes Is 40, 1-5. 9.11
«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu al cor de Jerusalem i
anuncieu-li que s’ha acabat la seva servitud»
Escolteu una veu que crida: «Obriu en el desert un camí al Senyor, aplaneu en l’estepa
una ruta per al nostre Déu. S’alçaran les fondalades, s’abaixaran les muntanyes i els turons,
el terreny escabrós serà una plana, i la serralada, una ampla vall. Llavors apareixerà la
glòria del Senyor, i tothom veurà alhora que el Senyor mateix ha parlat.» Puja en una
muntanya ben alta, tu que portes bones noves a Sió; alça ben forta la veu, tu que portes
bones noves a Jerusalem. Crida, no tinguis por! Digues a les viles de Judà: «Aquí teniu el
vostre Déu!»

Salmo Responsorial (Sl 84)
Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus
amigos.” La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la fidelidad
brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante
é1, la salvación seguirá sus pasos.

Salm responsorial 85
Jo escolto què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau al seu poble / Ell és a prop per
salvar els seus fidels, / i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bondat i la pau; / la fidelitat germinarà
de la terra / i la bondat guaitarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja / i la nostra terra donarà el seu fruit. / La bondat anirà al seu
davant, / encaminarà les seves petjades.

Déu de la Justícia, avui ens has posat com a model Joan Baptista, un home
extremadament sincer, totalment entregat al servei dels més pobres.
Un home que buscava la veritat i confiava en la manifestació de Jesús.
I quan el va veure al Jordà el va reconèixer com a Messies i Salvador.
Per això ens ajuntem a Ell, i cantem la teva bondat.
Sant, Sant, Sant

Lectura de la segona carta de sant Pere Pe 3, 8-14
Estimats, hi ha una cosa que no heu d’ignorar: per al Senyor, un dia és com mil anys,
i mil anys, com un dia. No és que el Senyor retardi el compliment de la promesa, com
alguns suposen que fa; més aviat és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú es
perdi, sinó que tothom arribi a la conversió. Però el dia del Senyor vindrà, i arribarà com
un lladre. Sabent, doncs, que tot això s’ha de dissoldre, penseu amb quina santedat i amb
quina pietat us heu de comportar. Espereu la vinguda del dia de Déu. Nosaltres, tal com ell
ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 1, 1-8
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu. En el profeta Isaïes hi ha escrit:
Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. És la veu d’un que crida en
el desert: Prepareu el camí del Senyor aplaneu les seves rutes. Es presentà, doncs, Joan,
que batejava en el desert i que predicava un baptisme de conversió per al perdó dels
pecats. Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem,
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. Joan duia una roba de pèl
de camell i portava una pell a la cintura; s’alimentava de llagostes i mel boscana. I predicava
així: -Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligarli les corretges de les sandàlies. Jo us batejo amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit
Sant.

Pregària eucarística: Preparem la vinguda de Jesús!

Déu de la Vida envia l’Esperit Sant sobre aquest pa i sobre aquest vi.
L’Esperit que planava damunt el Jordà i penetrava el cor de Joan Baptista i dels seus
seguidors.
L’Esperit que comunicava Jesús als seus amics i amigues el vespre que, prenent el pa,
els va dir: Preneu i mengeu-ne tots que això és el meu cos entregat per vosaltres.
El vespre que, agafant la copa de vi, els va anunciar: Preneu i beveu-ne tots, que
aquest és el calze de la meva sang. Sang de l’Aliança nova i eterna, vessada per
vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això que és el meu
memorial.
El teu Esperit ha convertit el pa i el vi en Cos i Sang de Jesús. Vida Nova entregada
a nosaltres. Amor gratuït ofert als qui necessitem sentir-nos estimats. Pau i harmonia que
vol abraçar les nostres vides i les vides de tots aquells amb qui ens anirem trobant.
Somriure interior que vol il·luminar els espais tristos del nostre cor.
Paraula sincera que ens vol comunicar tendresa enmig de la monotonia del dia a dia.
Pare, que el teu Esperit faci de nosaltres pessebres vivents, espais oberts a l’esclat de
la vida, de la Bona Notícia del teu amor.
El teu Esperit que posa en nosaltres les paraules de Jesús.
Parenostre ...

