Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Jaume Vives
Romà, de 88 anys.

ADVENT
La setmana vinent comencem l’Advent
que durant quatre diumenges ens portarà a
celebrar el Nadal.

CATEQUESI
Dissabte dia 29, com a excepció, hi
haurà sessió de catequesi.

Poema de Pere Casaldàliga
Dóna’ns, Senyor, aquella pau estranya
que brota en plena lluita
com una flor de foc;
que trenca en plena nit
com un cant amagat;
que arriba en plena mort
com un petó esperat.
Dóna’ns la Pau dels que caminen
sempre,
nus d’avantatges,
vestits pel vent d’una esperança núbi.
Aquella Pau del pobre que ha vençut
la por.
Aquella Pau del lliure
que s’aferra a la vida.

Pregàries
1.Per què prens per la força allò
que podries aconseguir per la raó?
Per la pau a la terra d’Israel i Palestina. Que l’arribada d’una solució justa
permeti viure ambdós pobles sense violència
i a superar l’etapa que condemna a una
generació rera l’altre a viure aniquilant-se.
2.La persona que no està en pau
amb ella mateixa, serà una persona en
guerra amb el món sencer.
Que els països del món puguin gaudir
d’uns governs veritablement democràtics,
transparents i justos en els quals la corrupció,
la mentida i la manca d’ètica no hi tinguin
cabuda.
3.La violència és la por a les idees
dels altres i la poca fe en les pròpies.
Per tots els pobles de la terra. Que els
seus habitants puguin fruir d’una pau sòlida
al marge dels fanatismes religiosos, dels
autoritarismes polítics i de les lluites pels
controls de recursos.
4.És hora de creure en unitat plural en el Déu de la vida i de l’amor, i de
practicar la religió com a justícia, servei
i companyia.
Que la diversitat de nacionalitats,
cultures, llengües i religions sigui un motiu
per a l’enriquiment dels pobles i no per a la
rivalitat i el domini d’uns sobre els altres.

Escolta-ho en el vent
CELEBRACIÓ PER LA PAU

ENTERRAMENT

Diumenge Crist Rei

INFORMATIU

Col.lecta Germanor): ................. 395,19
Caixetes ciris ............................... 86,83
Caixetes: ....................................... 2,70
Caixetes Càritas: .......................... 19,20
Menjador .................................... 50,00

La Pau que es comparteix en igualtat
com l’aigua i l’Hòstia.
Dóna’ns la teva Pau, la teva!,
Tu que ets la nostra Pau.
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Bob Dylan

Per quants carrers l’home haurà de passar
abans que se’l vulgui escoltar.
Digue’m quants mars li caldrà travessar
abans de poder descansar.
Fins quan les bombes hauran d’esclatar
abans que no en quedi cap.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent;
escolta la resposta dins del vent.
Quants cops haurà l’home de mirar amunt
per tal de poder veure el cel.
Quantes orelles haurà de tenir
abans de sentir plorar el món.
Quantes morts veurà al seu entorn
per saber que ha mort massa gent.
Fins quant una roca podrà resistir
abans que se l’endugui el mar.
Quant temps un poble haurà de patir
per manca de llibertat.
Fins quan seguirà l’home girant el cap
per tal de no veure-hi clar
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Evangeli de Mateu, 25
Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des
de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu
beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau
visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m’. Llavors els justos li respondran: ‘Senyor,
¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure?
¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir?
¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t?’. El rei els respondrà: “Us
ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu”.
Salm 85 ( 84) 9-14
El mot clau d’aquest salm és pau. La pau, a la Bíblia, és molt més que absència
de guerra. És plenitud, benestar, seguretat, fraternitat i harmonia en les relacions
entre els homes. ( Hilari Raguer)
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau
al seu poble i als qui l’estimen.
Però que no tornin a ser insensats!
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.

Les Benaurances (Mt 5)
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles.
Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
«Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!
»Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
»Feliços els humils: ells posseiran la terra!
»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
»Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!
»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!
»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan
contra vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra
recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit.

Pregària eucarística
Gràcies, Déu Mare i Pare, per
haver-nos donat Jesús.
Ell ens ha ensenyat que treballar per
la pau, vol dir obrir les fronteres de la
nostra ànima, per compartir la llibertat i la
joia de ser “germans de tothom”. Ell fa
camí amb nosaltres cada vegada que
descobrim en el “Déu encarnat”, l’únic
instrument de pau que tenim.
Una pau que es manifesta i podem
compartir quan estimem, quan creiem en
els homes i les dones; quan ens donem
gratuïtament als altres; quan fem un pas
endavant per sortir de la inèrcia de
sempre; quan ens posem al costat dels
més desvalguts; quan escoltem qui ho
necessita; quan ens comportem amb
l’alegria d’un nen i som capaços de fer
festa de tot això.
Celebrem, doncs, el vostre amor
fidel i esclatem en un cant de joia, tot dient:
Sant, Sant, Sant .....
Gràcies Senyor, Tu estàs sempre
amb nosaltres, omple’ns, doncs, del teu
Esperit perquè realitzem de veritat la
memòria viva de Jesús.
Ell, el vespre abans de la seva passió,
mentre sopava, prengué el pa, i donantte gràcies el partí, i el donà als seus
deixebles tot dient:
Preneu-ne i mengeu-ne tots, que
això és el meu cos, entregat per
vosaltres.
Després va prendre el calze, ple de
vi, i donant-te gràcies de nou, al passar

als seus deixebles dient:
Preneu i beveu-ne tots, que aquest és
el calze de la meva Sang, la Sang de la
aliança nova i eterna, vessada per
vosaltres i per tots els homes en perdó dels
pecats. Feu això que és el meu memorial.
Aquesta és la nostra fe que volem anunciar sense por.
Per això, et demanem que siguis la nostra
pau, llum de la teva llum i un camí nou per a
l’Amor.
Envia el teu esperit sobre nosaltres,
perquè volem com Jesús, fer-nos solidaris amb
els pobres i els afligits, solidaris amb els
pacificadors i perseguits i dels que tenen fam i
set de justícia.
Et preguem, Senyor, per l’església feta de
creients molt diversos i sovint febles , indecisos i dividits. Dóna’ns el vigor i l’embranzida
que neix d’una fe profunda. Et preguem Senyor,
per la pau entre tots els essers humans: creients
i no creients, perquè tots són fills teus i a tots
estimes.
Ajuda’ns perquè tots sapiguem estar en
el nostre lloc i fer bona la feina a fi d’avançar
en la pau, la justícia, i la fraternitat universal.
Accepta’ns Senyor en el teu Regne on tot és
llum i no hi caben recels ni exclusions; on tot és
pau i benaurança.
Mira, Senyor, la colla dels teus creients i
ajuda’ns a posar més confiança en la teva
paraula.
Et demanem que siguis la nostra pau. Fesnos més units i solidaris; posa’ns amb fermesa
a l’acció per transformar la vida i sembrar la
pau. Dóna’ns més fe, més amor i més
esperança. Per Jesucrist, amb Ell i en Ell.......

