ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Emetereio
Rubio Pérez, de 58 anys

SESSIÓ DE CATEQUESI
Dissabte dia 20, tenim sessió dels
Grups de reflexió-Catequesi. A 2/4 de 7 de
la tarda.

CELEBRACIONS
D’ADVENT-NADAL
Diumenge 21, a les 12h. Celebració del
Perdó.
Dimarts 23, a 2/4 de 9 (20,30)
Celebració del Perdó.
Dimecres 24, a les 11 de la nit, MISSA
DEL GALL
Dijous 25, NADAL, 10 i 12 del matí
Diumenge dia 28, a la 1 del migdia,
Concert de Nadal per la Coral
Pinedenca

Diumenge 3 d’Advent any B.

Vine Jesús, per refer el món de les
injustícies i per netejar la vida de tota
violència.
Per alliberar-nos dels mals personals i
col·lectius, i per guarir-nos de la intolerància
i de les divisions.

Enviats
M’adono que els “enviats” del
Senyor els podem distribuir en tres
etapes.

Vine Jesús, per fer-nos a tots més nets
i més transparents, per vèncer la por i posar-nos de cara a la feina.
Per fer-nos el viure més pausat i serè i
per llançar-nos en la bondat i en la senzillesa.
Vine Jesús, per alleujar tots els
patiments i per guarir-nos les ferides més
fondes.
Per ser-nos llum per als camins humans,
i per desvetllar-nos a una nova consciència.

Pregària de després comunió
Déu Pare,
Ensenya’ns a frenar, a aturar-nos, a fer
temps.
Ensenya’ns a mirar, a contemplar, a
fruir de les meravelles de la naturalesa.
Ensenya’ns a escoltar la música de les
coses i els planys de les persones.
Ensenya’ns a flairar les olors i el perfum
de la vida.
Ensenya’ns a callar, a fer estalvi de
paraules inútils.
Ensenya’ns, oh Déu, a restar atents,
oberts, acollidors i agraïts al misteri de
l’existència, al teu misteri, al misteri de
Betlem.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 259,95
Caixetes ciris ............................... 60,94
Caixetes: ..................................... 83,61
Caixetes Càritas: .......................... 92,59
Menjador .................................. 180,00

PREGÀRIES D’ADVENT
Pregària al començar

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
14 de desembre del 2014 Núm. 566

La primera és –diguem-ne- l’etapa
“fundacional”. Aquí hi podem
trobar la gent que s’entrega a
l’inici d’alguna obra d’indiscutible
transcendència.
La segona etapa es pot enquadrar en la praxis diguem-ne “oficial” d’una
reconeguda institució ja consolidada.
I la tercera etapa la podem emmarcar en algun carisma “puntual” d’ algú o
d’algun col·lectiu de persones –vinguin d’on vinguin- que tothom admira per
la seva inèdita i autèntica aportació
Joan Baptista podria estar en qualsevol d’aquestes tres etapes. L’evangeli
però, el situa en la primera. Certament, Joan és un “crac” de primera hora,
“un home enviat de Déu” (Jo 1,6).
S’acosta Nadal, un temps privilegiat de “nova vida en l’Esperit”, un temps
obert a la creativitat... I em pregunto: encaixaria jo en alguna de les tres
etapes esmentades? O hi ha una quarta etapa que no s’ha indicat? Com ho
veus?
S.M.
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 61, 1-2. 10-11

Salmo Responsorial

(Lc 1, 46-50.53-54)

L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat
a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la
llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor.
Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, que m’ha mudat
amb vestits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de felicitat, com el nuvi coronat amb
una diadema, com la núvia que s’engalana amb joiells. El Senyor Déu farà germinar el
benestar i la glòria davant de tots els pobles com la terra fa créixer la brotada o el jardí fa
néixer la sembra.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a
Israel, su siervo, acordándose de la misericordia.

Salm responsorial Lc 1
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.
Omple de béns els pobres, / i els rics se’n tornen sense res. / Ha protegit Israel, el
seu servent, / s’ha recordat del seu amor.

Pregària eucarística: Jesús ve per ajudar-nos!
Pare, avui ens has posat com a model Joan Baptista, un home extremadament sincer,
totalment entregat al servei de la justícia.
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 primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica 1Te 5:16-24
Germans, viviu sempre contents, no us canseu mai de pregar, doneu gràcies en tota
ocasió. Això és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist. No sufoqueu l’Esperit, no desestimeu
els dons de profecia: examineu-ho tot i quedeu-vos allò que trobeu bo, guardeu-vos de tota
ombra de mal.
Que Déu mateix, el Déu de la pau us faci del tot sants, i guardi totalment irreprensibles
el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per quan retorni nostre Senyor Jesucrist.
Déu, que us crida, és digne de tota confiança; ell ho farà així.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 1:6-8, 19-28
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni: vingué a donar testimoni de la
Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donarne testimoni. Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusalem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «¿Qui ets tu?». Ell, sense cap
reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el Messies». Li preguntaren: «¿Qui ets, doncs?
¿Elies?». Els diu: «No el sóc÷». Li digueren: «Doncs, ¿qui ets? Hem de donar una resposta
als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?». Digué: «Sóc una veu que crida en el desert:
“Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes». Alguns dels enviats, que eren
fariseus, li preguntaren encara: «¿Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el
Profeta?». Joan els respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu,
ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja
del calçat».
Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

Pare, 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 i dones per al
perdó dels pecats. Quan fareu això us recordareu de mi.
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 ...

