DIUMENGE, dia 4,
2 DESPRÉS DE NADAL
1ª . Sir. 24, 1-3. 8-12 2ª . Salm 147, 1215. 19-20 3ª Ef.1, 3-6. 15-18 4ª Jo.
1, 1-18

CORAL PINEDENCA
Aquest diumenge a la 1 del migdia la
Coral Pinedenca que ens farà el seu concert
de Nadal.
Els hi ho agraïm que ens en facin gaudir.

MISSA CAP D’ANY
Dijous és Cap d’Any. Les missses a
les 10 i 12 del matí. L’anticipada, el dimecres
a les 8 de la tarda.

DIA DE REIS
El proper dia 6 serà la diada de Reis.
Les missses seran com un diumenge, a les
10 i 12 del matí i l’anticipada, el dilluns dia
5, a les 8

NADAL CADA DIA
El Nadal sol ser una festa sorollosa:
ens aniria bé una mica de silenci, per escoltar la veu de l’Amor.
Nadal ets tu, quan decideixes néixer
de nou cada dia i deixar entrar Déu en la

Diumenge Sagrada Família any B.

Els guarniments de Nadal ets tu, quan
les teves virtuts són colors que adornen la
teva vida. La campana de Nadal ets tu, quan
convides, i mai deixes de reunir i busques
unir. Ets també llum de Nadal, quan il·lumines
amb la teva vida el camí dels altres amb la
bondat, la paciència, l’alegria i la generositat.
Els àngels de Nadal ets tu, quan cantes al món un missatge de pau, de justícia i
d’amor. L’estrella de Nadal ets tu, quan
condueixes algú a la trobada amb el Senyor.
Ets també els Reis Mags, quan
dónes el millor que tens sense importar a
qui. La música de Nadal ets tu
quan assoleixes l’harmonia dins teu.
El regal de Nadal ets tu, quan ets de
veritat amic i germà de tot ésser humà. La
targeta de Nadal ets tu, quan la bondat està
escrita a les teves mans. La felicitació de
Nadal ets tu, quan perdones i retornes la
pau, tot i que pateixis.
El sopar o el dinar de Nadal ets tu,
quan sadolles de pa i d’esperança el pobre
que està al teu costat. Tu ets, sí, la nit de
Nadal, quan humil i conscient, reps en el
silenci de la nit el Salvador del món sense
sorolls ni grans celebracions; tu ets somriure
de confiança i de tendresa a la pau interior
d’un Nadal perenne que estableix el Regne
dins teu. (Jesús Renau)

La família, maneres i maneres de viurela

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 269,92
Caixetes ciris ............................... 48,45
Caixetes: ..................................... 71,13
Caixetes Càritas: ........................ 148,84
Menjador .................................. 165,00

teva ànima. L’arbre de Nadal ets tu, quan
resisteixes vigorós als vents i dificultats de la
vida.

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
28 de desembre del 2014 Núm. 568

Veure: Potser ens quedem massa en la teoria
de la FAMÍLIA clàssica. És naturalment la base social. Però en els pobles de la terra sempre hi han hagut
formes diferents de formar-la i entendre-la.
El clàssic:”Creixeu i multipliqueu-vos”, potser
ha arribat al compliment. Però independentment hi ha d’altres formes de família,
comunitats, tribus, clans, que poden ser i ho són autèntiques famílies.
Jesús, per llei tenia que ser dedicat al temple com a primogènit. I qui
millor que Ell?. Però n’és rescatat, la seva missió no és servir Déu en el
Temple.
Jutjar: A part la família clàssica, no hi pot haver-ni d’altres formes? Podem expressar la mateixa idea segons la nostre situació actual?
Hem de mantenir les paraules? Les comunitats no mereixen el mateix respecte i atenció?
Quina mena de protecció haurien de tenir les famílies? Potser no s’hauria
també d’exigir deures a les famílies?
Les exigències de les religions no s’haurien també de limitar a la situació
actual?
Actuar: És una teoria o una realitat la “Família universal”? Segons com
ho prenem la nostra conducta variarà.
Les famílies només tenen drets? L’Església pot exigir encara la fertilitat
com a llei del matrimoni?
La societat actual no abusa de la llibertat i dels drets i passa per alt els
deures? Individualment poc o res podem fer sobre les tendències actuals; i
col·lectivament?
P. G.
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Lectura del llibre del Gènesi. Gn 15, 1-6. 21, 1-3
En aquells dies, el Senyor va comunicar la seva paraula a Abram en una visió. Li va
dir:—No tinguis por, Abram! Jo sóc l’escut que et protegeix. La teva recompensa serà
molt gran. Abram li respongué: —Senyor, Déu sobirà, què em pots donar? Jo me’n vaig
sense fills, i l’hereu de casa meva haurà de ser Elièzer de Damasc..I afegí —No m’has
donat descendència, i el meu hereu haurà de ser un dels meus servidors. Llavors el Senyor
li va comunicar la seva paraula i li respongué: —No serà aquest, el teu hereu; serà un fill
que naixerà de tu. Després el Senyor va fer sortir Abram fora de la tenda i li digué: —Mira
el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència.
Abram va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia El Senyor es va
recordar de Sara, tal com havia dit, i va complir el que havia promès. Tot i que Abraham ja
era vell, Sara quedà embarassada i li donà un fill en el temps que Déu li havia anunciat.
Abraham va donar el nom d’Isaac al fill que li havia nascut de Sara.
Salm responsorial 104 1-6. 6-9
Enaltim el Senyor, proclamem el seu nom, / fem conèixer entre els pobles
les seves gestes. / Cantem-li al so de les cítares, / fem l’elogi de les seves
meravelles.
Gloriem-nos del seu nom, que és sant, / alegrem-nos de cor, els qui
cerquem el Senyor. / Cerquem el Senyor, pensem en el seu poder, / busquem
sempre la seva presència.
Recordem les meravelles que ell obrà, / els seus prodigis i els seus
designis, / fills d’Abraham, el seu servent, / fills de Jacob, els seus elegits:
Recorda sempre l’aliança, / la promesa feta per a mil generacions, /
l’aliança pactada amb Abraham, /el jurament fet a Isaac
Lectura de la carta als hebreus He11, 8. 11-12. 17-19
Germans, gràcies a la fe, Abraham, cridat per Déu, va obeir i se n’anà cap al país que
havia de rebre en herència. Abraham sortí sense saber on anava. Gràcies a la fe, també
Sara, que era estèril, va obtenir la capacitat de fundar un llinatge, tot i que li havia passat
l’edat; és que va posar la confiança en el qui havia fet la promesa. Per això, d’un sol home,
Abraham, que ja era a les portes de la mort, en nasqué una descendència tan nombrosa
com les estrelles del cel i com els grans de sorra de la vora de la mar. Gràcies a la fe,
Abraham, posat a prova, va oferir Isaac; i era el seu fill únic que oferia, tot i que havia rebut
les promeses i li havia estat dit: La descendència que portarà el teu nom serà la d’Isaac.
Per això Abraham confiava que Déu seria prou poderós per a ressuscitar un mort, i així va
recobrar el seu fill, com prefigurant la resurrecció.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 2, 22-40
Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació,
portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor.
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea,
al seu poble de Natzaret. L’infant creixia i s’enfortia, ple d’enteniment; i Déu li havia donat
el seu favor.
Salmo responsorial Sl 195
Dad gracias al Señor! / ¡Proclamad su nombre! / Contad a los pueblos
sus acciones / Cantad himnos en su honor /. ¡Hablad de sus grandes hechos!
Sentíos orgullosos de su santo nombre. / ¡Sentid alegre el corazón / de
los que buscan al Señor! / Recurrid al Señor y a su poder; recurrid al Señor en
todo tiempo.
Recordad sus obras grandes y maravillosas, / y los decretos que ha pronunciado; / vosotros, descendientes de su siervo Abraham; / vosotros, hijos de
Jacob, sus escogidos.
Ni aunque pasen mil generaciones / se olvidará de las promesas de su
pacto, / del pacto que hizo con Abraham, / del juramento que hizo a Isaac.

Hi ha Nadals i Nadals
Nadals dels sense esperança;
Nadal dels que, malgrat tot, continuen
esperant;
Nadal dels indignats;
Nadal dels conformistes;
Nadal dels que amb l’huracà ho han
perdut tot;
Nadal dels que saben compartir;
Nadal dels pobles que volen “ser”;
Nadal dels que no deixen “ser”;
Nadal dels que estimen;
Nadal dels que estan sols;
Nadal d’aquells banquers que prenen
fins i tot la casa;

Nadal dels que es donen del tot.
Tants NADALS… uns plens i altres buits;
uns esperançats i altres
destructors i manipuladors…
Però, per a tots, un altre MÓN és possible,
un nou NADAL,
amb aquest petit infant que continua
neixent a Betlem,
petita vida
que ens crida a créixer amb Ell
i a anar construint aquest altre MÓN.
(Salvador Riera
Nadal 2012)

