Diumenge 28 Sagrada Família
1ª Lec. Gn. 15, 1-6 Salm 104 1-6. 8-9
He. 11, 8. 11-12. 17-19 Lc. 2, 22-40

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Julián Martín
Prieto, de 78 anys

CELEBRACIÓ PERDÓ
Diumenge a les 12
Dimarts,a 2/4 de 9 del vespre (20,30).
No hi haurà la missa de les 8.

NADAL
Missa del Gall, a les 11 de la nit
Dijous 25, NADAL, 10 i 12 del matí

PESSEBRES DIORAMES
Aquest any a la parròquia tindrem
exposats uns quants pessebres diorames
que, a diferència dels pessebres populars,
són formats de panorames tancats.
Els que tindrem exposats són cedits
durant aquests dies pels següents autors:
Toni Soldado
Joan Carles Osuna
Lluís M. Panyella
Joan Itchart
Pessebristes de Pineda

CONCERT DE NADAL
Diumenge dia 28, a la 1 del migdia,

Diumenge 4 d’Advent any B.

PREGÀRIES D’ADVENT
Pregària al començar
Senyor de l’Advent, gràcies
perquè ens has estimat i no ens has pas
abandonat sinó que has estat fidel a la
promesa d’enviar-nos un Salvador.
Gràcies també per la fidelitat de
Maria que ha restat oberta a
l’acolliment de Jesús i ens l’ha donat a
la humanitat.
Que també nosaltres, Senyor, et
siguem ben fidels i disponibles, i et
deixem les pròpies mans perquè a través nostre segueixis guarint el món.

Pregària després comunió:
Déu sempre just i amable, enmig
de les pors i els contratemps del món,
tu ets la nostra esperança.
Guarda’ns de tot mal, fes-nos tenir
sempre una actitud positiva davant de
la vida que ens porti a saber treure
profit de les circumstàncies més desfavorables.
Fes-nos estar en les coses per fer
l‘existència més passadora. Només
així, ens farem dignes del teu Fill, Jesús, que ha vingut per donar-nos vida
abundosa.

Bon Nadal a tots! i una bona
entrada d’any

L’Amor és com el foc, si no es comunica s’apaga

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 134,18
Caixetes ciris ............................... 33,82
Caixetes: ..................................... 39,50
Caixetes Càritas: ........................ 110,23
Menjador .................................. 165,00

Concert de Nadal per la Coral Pinedenca.
Els donem les gràcies per venir-nos a
deleitar amb les seves cançons.

FULL
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Durant aquestes setmanes hem anat recordant que som
caminants nòmades que estem de pas. Som esperança, som futur.
L’Advent és temps de reflexió.
Prepararem els camins, els camins del Senyor, se’ns diu.
I per això, cal que veiem la nostra realitat. Què hem de
canviar, corregir i veure si ens fiem de les promeses de Déu com
es va fiar aquella noia el primer moment de les paraules de l’Enviat al declararse esclava del Senyor.
L’Advent és temps de mirar, reflexionar del que hem aconseguit després
d’un ferm i sincer examen, el que Déu ha fet amb nosaltres i el que nosaltres
hem deixat que Déu ens fes..... no partim de zero. Déu ens ha posat molta
riquesa dins nostre. Moltes i moltes vegades Déu ens ha visitat (m’ha visitat)
i no hem sabut respondre com aquesta noia tant senzilla i humil de Natzaret.
Som a les portes del Nadal, encara estem a temps d’agafar la brúixola
de la Paraula de Deu que ens marca el camí, però:
· Em sento caminant? Quin caminant sóc?
· Busco moments per pregar, per escoltar i per parlar de Déu?
· M’esforço i sé veure a Déu en la meva vida, persones, paraules, fets i
esdeveniments?
· Quin camí estic fent ara i com el faig? I quin paper juga Déu en la meva
vida?
En el camí de la vida, s’hi troben moltes dificultats, creus, cansaments,
desganes.. però sé mirar el meu entorn i veure en els marginats, l’immigrant, el
sense sostre, el que està en la droga.... i en tants i tants desesperats faltats
d’una paraula amable, d’un cop a l’espatlla, d’un somriure als llavis, o
simplement que algú l’escolti....
Si aquestes reflexions fan que en la meva vida, en la nostra vida, floreixi
la llavor del Senyor, de pau, de justícia, de llibertat i d’amor, podrem dir que
estimar és viure dues vegades.
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Lectura del segon llibre de Samuel 2S 7:1-5, 8b-11, 16
Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, després que el Senyor l’hagués deixat en pau
de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en un palau de cedre,
mentre l’arca de Déu està en un envelat.» Natan digué al rei: «Vés, fes tot el que es proposi el teu cor;
tens amb tu el Senyor.»
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor: «Vés, digues a David, el meu servent:
Això diu el Senyor: ¿Tu m’has de fer un casal per a residir-hi? Jo t’he pres del clos del ramat, de guardar
les ovelles i les cabres, per fer-te cap del meu poble Israel. He estat amb tu en totes les campanyes que
has emprès, he derrotat els teus enemics i t’he donat una anomenada com la dels més famosos de la
terra. He destinat un lloc per al meu poble Israel, l’hi he plantat perquè hi visqui sense por, i no
l’oprimiran més els perversos com ho havien fet. abans, durant el temps en què vaig enviar jutges per
governar Israel, el meu poble. A tu, et deixaré en pau de tots els teus enemics. I ara el Senyor t’anuncia
que et farà un casal. Quan t’arribarà l’hora de reposar amb els teus pares, et donaré per successor un
descendent, sortit de les teves entranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré pare, i ell serà per a mi un
fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es mantindrà per sempre.»

Salm responsorial 89 (88) 2-5. 27-29
Senyor, cantaré tota la vida / els teus favor, / d’una generació a l’altre anunciaré / la
teva fidelitat. Tu has dit: «El meu favor és indestructible, / mantinc la fidelitat en el cel.»
He fet aliança amb els meus elegits, / jurant a David el meu servent: / «T’he creat per
sempre una dinastia, / mantindré per tots els segles el teu tron.»
Ell em dirà: «Ets el meu pare, / el meu Déu i la roca que em salva.» / Mantindré per
sempre el meu amor, / la meva aliança amb ell serà perpètua.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 16:25-27
Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la Bona Nova que us anuncio, en
allò que proclamem de Jesucrist, i que és la revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles,
però que ara ha sortit a la llum, per la decisió del Déu etern, d’acord amb els escrits profètics, i ha estat
posat a l’abast de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Déu és l’únic ple de saviesa. Glòria
a ell eternament per Jesucrist. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 1:26-38
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un
missatge a una noia, promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la noia era
Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.» Ella,
es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava perquè la saludava així. Però l’àngel li digué: «No
tinguis por, Maria; Déu t’ha concedit el seu favor. 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, serà rei del poble
d’Israel per sempre, i el seu regnat no tindrà fi.» Maria preguntà a l’àngel: «¿Com pot ser això si jo no
tinc marit?» 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 sant que naixerà l’anomenaran Fill de Déu. També la teva parenta,
Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè
a Déu res no li és impossible.» Maria va respondre: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi
les teves paraules.» I l’àngel es va retirar.

Salmo responsorial 89 (88) 2-5. 27-29
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, / anunciaré tu fidelidad por todas
las edades. / Porque dije: “Tu misericordia es un edificio eterno, / más que el cielo has
afianzado tu fidelidad.”
“Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David, mi siervo: / “Te fundaré un linaje
perpetuo, / edificaré tu trono para todas las edades.”
Él me invocará: “Tú eres mi padre, / mi Dios, mi Roca salvadora.” / Le mantendré
eternamente mi favor, / y mi alianza con él será estable.
Pregària eucarística: Maria ens porta el Nadal
Avui, Déu nostre, ens presentes l’exemple de Maria, la mare de Jesús.
En ella hi trobem els mateixos valors que després van arrelar en Ell.
Un gran amor a la família, que descobrim en l’esforç que va suposar la visita a Elisabet.
Una gran sensibilitat envers els pobres i els qui sofreixen, que s’expressa en les paraules
del Magnificat.
Una fe molt gran en Tu, Déu nostre, que li va fer dir sí enmig de molts dubtes.
Maria, sabia en qui confiava. I tota la seva vida va ser un cant de lloança a la teva
bondat. Per això ens afegim a ella i cantem ...Sant, Sant, Sant
Maria va ensenyar Jesús a compartir el Pa de Taula. I ell el va fer a trossos i ens va
dir:
Preneu i mengeu-ne tots que això és el meu cos entregat per vosaltres.
Maria va ensenyar Jesús a donar la pròpia vida al servei dels altres, i ell va agafar la
copa plena de vi i ens va dir:
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 tothom en perdó dels pecats.
Feu això que és el meu memorial.
Maria ens ha portat el Nadal, una Vida Nova i diferent.
I nosaltres ens hem seguit reunint al llarg dels temps. Intentant fent arribar la Bona
Notícia a tots els pobles de la terra.
Tant de bo aquest Nadal seguim l’exemple de Maria: sapiguem viure en família, ens
recordem dels qui pateixen i trobem alguns moments per aplegar-nos amb els altres cristians
per celebrar la nostra fe. Com ara, que estem en Comunitat, i diem la pregària de
Jesús. Parenostre ...

