Diumenge dia 13 a les 12, Celebració
comunitària del Perdó

Feliços els misericordiosos: feliç qui gasta
el seu temps en els altres, feliç qui escampa
alegria, feliç qui acompanya el trist, feliç qui
sap regalar un petit detall, feliç qui facilita una
tasca, feliç qui allibera d’una culpa, feliç qui
guareix d’un ressentiment, feliç qui regala
tendresa, feliç qui és misericordiós, feliç qui
té la casa oberta i la taula parada, feliç qui
acompanya al que no es pot valdre, feliç qui
tot ho entrega per amor.
Aquest rebrà misericòrdia per sempre,
viurà en el goig del Senyor.

ENTERRAMENT

ELS SALMS

Lectures IV Advent, 20 desembre
Salm 146,5-10; Evangeli Lc.1,39- 50

CELEBRACIÓ PERDÓ

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Manolo
Rodríguez Prieto, de 82 anys.

CELEBRACIONS
PREVISTES ADVENT-NADAL
-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 per 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.

“Els Salms, de manera particular, destaquen aquesta grandesa del procedir diví: «Ell
et perdona les culpes i et guareix de tota
malaltia; rescata de la mort la teva vida i et
corona d’amor entranyable» (103,3-4). D’una
manera encara més explícita, un altre salm testimonia els signes concrets de la seva
misericòrdia: «El Senyor allibera els presos, el
Senyor dóna la vista als cecs, el Senyor redreça
els qui ensopeguen, el Senyor estima els justos; el Senyor guarda els forasters, manté les
viudes i els orfes, però capgira els camins dels
injustos» (146,7-9). Finalment, heus aquí altres
expressions del salmista: «El Senyor guareix
els cors desfets, els embena les ferides [...]. El
Senyor sosté els desvalguts, però abat els injustos fins a terra» (147,3.6). Així, doncs, la
misericòrdia de Déu no és una idea abstracta,
sinó una realitat concreta amb la qual ell revela
el seu amor, que és com el d’un pare o una
mare que es commouen en el més profund de
les seves entranyes pel propi fill. Val a dir que
es tracta realment d’un amor «visceral». Prové
d’allò més íntim com un sentiment profund,
natural, fet de tendresa i compassió,
d’indulgència i de perdó”. (Papa Francesc)

Diumenge III d’Advent any C.

Religiosos verticals
i horitzontals
Hi ha dues classes de
religiosos: els verticals i els
horitzontals. Els primers es
limiten a les coses del cel i
els segons només es dediquen a les coses de la terra.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 190,48
Caixetes ciris ............................. 108,70
Caixetes: ..................................... 90,32
Caixetes Càritas: .......................... 32,11
Menjador (caixetes) ................... 245,00

PREGÀRIA
DESPRÉS DE LA COMUNIÓ:

FULL

ECONOMIA 06-12-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
13 de desembre del 2015 Núm. 618

Davant aquest panorama ens podem preguntar:
què hem de fer? (Lc 3,10).
Jesús diu: “cal fer això,
sense deixar allò altre”(Mt
23,23).
I Joan Baptista orienta el mateix: donat que
estem a la terra, entreguem-nos a la terra, fent les coses ben fetes: tothom
compartint, els funcionaris ben administrant i els guardes defensant (Lc 3,1114).
Després esperem l’hora de Déu, l’efusió de l’Esperit (Lc 3,16), el temps
del “blat” –que significa el temps de la justícia i la pau- i l’extinció de la “palla”
o l’acabament de la trampa i de la mentida (Lc 3,17)
M.S.
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: Perdura eternament el seu amor
Aquest diumenge, el tercer en el camí d’Advent, volem celebrar la misericòrdia del
nostre Déu, llegida i viscuda des dels salms.
Veiem com una bona part d’aquest llibre bíblic són pregàries de lloança i d’acció de
gràcies per la manera d’obrar de Déu. Els salms ens parlen d’un Déu que es compadeix,
perdona, guareix, sacia d’amor entranyable, rescata de la mort, ... En aquest sentit, els salms
que són molt citats als evangelis, són com un anunci del nou testament.
Avui, en aquesta celebració, farem pregària amb versets d’un salm que parla del Déu
que perdona i guareix. Veurem també a l’evangeli de Jesús, el Déu de les benaurances, el
que dóna alegria als tristos, pa als famolencs i justícia als oprimits.
Disposem-nos, deixem que el silenci ens parli del nostre desig de Déu, del seu perdó, del
seu alè de vida.

Interiorització: uns minuts de silenci
Salm 103
Beneeix el Senyor, ànima meva, del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva, no t’oblidis mai dels seus favors.
Ell et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida i et corona d’amor entranyable;
El Senyor fa justícia als oprimits, sentencia a favor d’ells.
Ha revelat a Moisès els seus camins, els seus propòsits, als fills d’Israel.
«El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor.»
No sempre acusa ni guarda rancúnia sense fi;
no ens castiga els pecats com mereixem, no ens paga com deuria les nostres culpes.
El seu amor als fidels és tan immens com la distància del cel a la terra,
llança les nostres culpes lluny de nosaltres com l’orient és lluny de l’occident.
Com un pare s’apiada dels seus fills, el Senyor s’apiada dels fidels,
perquè sap de quin fang ens va formar i es recorda que som pols.
La vida de l’home dura com l’herba, la seva florida és com la dels camps;
desapareix quan hi passa la ventada i ni es coneix el lloc on era.
Però l’amor del Senyor pels seus fidels és de sempre i dura sempre;
la seva bondat s’estén als fills dels fills
Beneïu-lo, criatures del Senyor, a tot arreu on ell és sobirà.
Beneeix el Senyor, ànima meva.
Evangeli: Mt 5, 1-13
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els
deixebles. 2 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.

Salmo 103
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
lo bendeciré con todo mi ser.
no olvidaré ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas mis maldades,
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor y ternura,

El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor.
Inmenso es su amor por los que le honran
como inmenso es el cielo sobre la tierra.
La vida del hombre es como la hierba,
brota como una flor silvestre;
tan pronto la azota el viento, deja de existir
y nadie vuelve a saber de ella.

El Señor juzga con verdadera justicia
a los que sufren violencia.
Dio a conocer sus caminos y sus hechos ¡Bendecid al Señor, ángeles poderosos!
a Moisés y al pueblo de Israel.
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!

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 les petites benaurances que podem viure i estimar. Que
en sapiguem fer un programa de vida que capgiri els nostres valors: de la recerca del poder
a la de servir, del guanyar al de col.laborar, del tenir al de compartir....
Que els pobres, els oprimits i els maltractats del món d’avui vegin néixer la llum de
l’esperança en les petjades de les nostres benaurances. Per Crist, amb Ell i en Ell, ...

