CELEBRACIÓ PERDÓ
Diumenge dia 13 a les 12, Celebració
comunitària del Perdó

ECONOMIA
PARRÒQUIA NOVEMBRE
Saldo octubre ......................... 1.841,89
Entrades
Col.lectes ..................... 560,02
Ciris ............................. 406,92
Caixetes ....................... 247,09
Germanor ..................... 349,97
Total entrades ......... 1.564,00 1.564,00
Sortides
Internet ......................... 132,98
Seg. Social ..................... 64,44
Ajuntament ..................... 93,72
Telèfon ........................... 67,65
Pintura .......................... 251,21
Neteja .......................... 212,60
Com.Banc ........................ 1,50
Full Inf. ........................... 64,96
Flors ................................ 9,92
Ferreteria ....................... 13,25
Total sortides ............. 912,23 ... 912,23
Romanent novembre ............. 2.493,66

FESTA DE LA PURÍSSIMA
Dimarts, dia 8, és la festa de la

Diumenge II d’Advent any C.

CELEBRACIONS
PREVISTES ADVENT-NADAL
-Festa de la Puríssima: 8 de desembre
-Celebració del perdó:
Diumenge 13, a les 12
Dimarts 22, a 2/4 de 9 del vespre
-Missa del Gall, dijous 24, a les 11
-Nadal, divendres, 10 i 12
-Sant Esteve, Dissabte 26, no hi haurà
missa a les 8 de la tarda.
-Diumenge 27, Concert de Nadal pèr la
Coral Pinedenca
-Cap d’Any, divendres, eucaristia anticipada dia 31 a les 8; i dia 1, a les 10 i 12
del matí
-Festa de Reis, dimecres, eucaristies
anticipada dia 5 a les 8; i 10 i 12 del matí
del dia de Reis.

PREGÀRIA FINAL
Pregària del profeta humil
Senyor, feu que de mica en mica ompli
els meus dies com el mar cobreix
calmosament tota la platja.
Feu-me humil com les aigües, quan en
silenci avancen sense fer-se notar.
Concediu-me de saber esperar els
meus germans i ajustar-hi el pas per caminar amb ells.
Deu-me la perseverança triomfant de
les ones, i la claredat de les aigües netes.
Però, per damunt de tot. Senyor, feu
que no guardi per a mi aquesta Llum, sinó
que en faci participants a tots aquells que,
dia rere dia, resten al meu costat.

Llum d’esperança

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 86,44
Caixetes ciris ............................... 59,55
Caixetes: ..................................... 49,51
Caixetes Càritas: .......................... 25,64
Menjador (caixetes) ................... 130,00

Immaculada. Les misses, dilluns anticipada
a les 8, i dimarts a les 10 i 12.

FULL

ECONOMIA 29-11-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
06 de desembre del 2015 Núm. 617

Amb tanta humilitat
emprengueres el camí
que el teu combat de bé
no es va percebre
fins que un crit,
vencent la fosca,
es va sentir,
quan cel enllà
tornares amb el Pare
i ens envaí la nit.
Petit infant
llum d’esperança,
ple de pau
i tan rebel.
Incomprès per noves lleis
que ens ensenyares,
per fer el Regne dels senzills
i de l’amor,
defensant els oblidats,
portant justícia,
aprenguérem del teu gest
ple de tendresa
allò que té sentit
per un món nou.

Petit infant,
llum d’esperança,
avui vetllem
pel teu retorn.
I amb tanta humilitat
com tu arribares
avui humilment et demanem
aprendre a esquinçar els odis
i injustícies,
aprendre a ser germans
i acollidors,
saber regalar-nos alegria
i donar-nos les mans
les religions.
Petit infant
llum d’esperança,
també avui
ens cals al món.
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

Introducció: Els profetes ens proposen un camí diferent
Ara, quan gairebé tot és trivialitzat, quan sembla que només val allò que produeix,quan
la nostra mirada ha perdut profunditat analítica i és tan fàcil deixar-se captivar per tot allò
que és mediàtica, estètic, espectacular... són urgents entre nosaltres els profetes.
Necessitem homes i dones que parlin un llenguatge diferent, revestits de lucidesa
ètica i moral, capaços d’establir ponts entre els humans que portin als pobles a la pau i
l’enteniment, que obrin camins de justícia i de llibertat, que cridin amb la seva vida que una
altre manera de viure és possible.
Homes i dones místics i captivats per la vida, aquí i ara.
Capaços de confiar, malgrat tot
Capaços d’admirar-se, d’ ilusionar-se, de somniar...malgrat tot.
Capaços d’encendre una llum d’esperança en les nits fosques que amaguen els estels.
Capaços d’ aixecar-nos l’esperit i de revelar-nos que només estimant a l’altre serem
de veritat feliços.
Interiorització: Comencem fent silenci i demanant perdó per les vegades que no
hem sabut reconèixer els àngels de llum i als profetes que a diari estan entre nosaltres.
Primera lectura: Osees 11,1-3 ;8-9
Diu el Senyor: «Quan Israel era un noi me’l vaig estimar, d’Egipte vaig cridar el meu
fill. Però ell és d’aquells que, com més els crides, més se te’n van: oferien sacrificis als
Baals, cremaven ofrenes als ídols.
Jo mateix vaig ensenyar Efraïm a caminar agafant-lo pels braços, però ells no han
reconegut que jo els he guarit. Jo els atreia cap a mi amb llaços d’afecte i amor.
»Efraïm, com t’he de tractar? ¿T’haig d’abandonar, Israel? ¿Haig de tractar-te com
Admà? ¿He de deixar-te com Seboïm? Això em trasbalsaria el cor, s’encendria la meva
pietat.
No cediré a la meva indignació, no tornaré a destruir Efraïm, perquè jo sóc Déu i no
un home, sóc el Sant, present enmig teu.
Salm 145, 8-9.17-19
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.

les seves obres són obres d’amor.

El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
El Senyor és bo per a tothom,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.
estima entranyablement tot el que ell ha creat.
Satisfà el desig dels seus fidels,
Són camins de bondat, els del Senyor,
escolta el seu crit d’auxili i els salva.

Salmo 145, 8-9. 17-19
El Señor es tierno y compasivo,
es paciente y todo amor.e

bondadoso en sus acciones.
El Señor está cerca de los que le invocan,
de los que le invocan con sinceridad.

El Señor es bueno para con todos
y con ternura cuida sus obras.
Él cumple los deseos de los que le honran;
El Señor es justo en sus caminos, cuando le piden ayuda, los oye y los salva.
Evangeli: Lc. 3, 10-16
La gent preguntava a Joan: —Així, doncs, què hem de fer? Ell els responia: —Qui
tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi.
Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia fins i tot uns publicans, que li deien: —
Mestre, què hem de fer? Ell els respongué: —No exigiu més del que està establert. Igualment
uns soldats li preguntaven: —I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre: —No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure
diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada.
El poble vivia en l’expectació, i tots pensaven si Joan no fóra potser el Messies. Joan
respongué dient a tothom: —Jo us batejo amb aigua, però ve el qui es més fort que jo, i jo no
sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i
amb foc.

Pregària eucarística: Viure i estimar
Jesús ha fet de la vida i de la mort un do per a nosaltres.
El vespre abans de ser agafat pels poderosos del seu temps, mentre seia a taula amb
els seus deixebles, prengué pa, el partí i el donà tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per tots vosaltres.
Després, alçant la copa de vi, va donar gràcies a Déu i la passà als seus companys
perquè en beguessin, tot dient:
Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el Calze de la meva Sang, la Sang de
l’Aliança nova i eterna vessada per a vosaltres i per tots els homes, en perdó dels
pecats. Feu això en memòria meva.
Invoquem així l’Esperit perquè aquests signes d’entrega i servei de Crist als altres
esdevinguin llum que brilli avui davant nostre i facin forta la nostra fe.
Que tots nosaltres descobrim que ser profeta avui, vol dir viure i estimar i siguem
protagonistes i responsables de la nostra vida i d’aquest món.
Que els pobres, els oprimits i els maltractats del món d’avui vegin néixer la llum de
l’esperança en les petjades dels nostres profetes.
Per Crist, amb Ell i en Ell, Déu Pare Misericordiós, ...

