ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Ceferina
González.

CELEBRACIÓ PERDÓ
Dimarts dia 22 a 2/4 de 9 (20,30),
Celebració Comunitària del Perdó.
No hi haurà la missa de les 8.

MISSA DEL GALL
Dijous, a les 11 de la nit.
No hi haurà la missa de les 8.

SANT ESTEVE
El dissabte 26, diada de Sant Esteve,
es suprimeix la missa de les 8.

CONCERT DE NADAL
Diumenge 27, a la 1 del migdia,
Concert de Nadal per la Coral Pinedenca.

Del Papa Francesc
“El pensament s’adreça a la Mare de
la Misericòrdia. Que la dolçor de la seva
mirada ens acompanyi en aquest Any Sant,
perquè tots puguem redescobrir l’alegria de
la tendresa de Déu. Ningú com Maria no ha
conegut la profunditat del misteri de Déu fet
home. Tot en la seva vida va ser plasmat

CELEBRACIONS
PREVISTES ADVENT-NADAL
-Celebració del perdó:
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.

Diumenge IV d’Advent any C.
Advent: Camí de Pau, camí d’esperança

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 122,98
Caixetes ciris ............................... 35,66
Caixetes: ....................................... 1,36
Caixetes Càritas: ........................ 109,37
Menjador (caixetes) ..................... 15,00
Lectures 27 desembre, Sagrada
Família 1ª lec. Sir 3,3-7.14-17a; Salm
127,1-2.3.4-5; 2ª Col 3,12-19; Ev.Lc
2,41-52)

per la presència de la misericòrdia feta carn
Escollida per a ser la Mare del Fill de
Déu, Maria va estar preparada des de
sempre per a ser Arca de l’Aliança entre
Déu i els homes. Va custodiar en el seu cor
la divina misericòrdia en perfecta sintonia
amb el seu Fill Jesús. El seu cant de lloança,
en el llindar de la casa d’Elisabet, va estar
dedicat a la misericòrdia que s’estén «de
generació en generació» (Lc 1,50). També
nosaltres érem presents en aquelles paraules
profètiques de la Mare de Déu”.
Estar alegres es gozarse con la alegría
de María por el privilegio de ser elegida
como Madre del Salvador, vivir cada día
con la alegría de la espera, es repetir con
Ella, “mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador” (Lc 1,47). María se hace buena noticia para todas las generaciones porque contiene en sí, la semilla del Reino.
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Després d’unes reflexions tot fent el camí de
l’Advent, ja som a Nadal. “Hem aprofundit amb tot el
que ens deien aquestes setmanes d’Advent? Estigueu
atents, no sabem l’hora ni el moment”, llegim a en Marc.
A en Joan li pregunten “què hem de fer?” i ell els hi
respon “qui tingui dos vestits que en doni un, i qui tingui
menjar que el reparteixi”. En el tercer, escoltem a Lluc en les benaurances
dient “Jesús puja a la muntanya i comença dient: feliços els pobres d’esperit,
d’ells és el regne del cel”.
Avui, quart diumenge, Lluc relata les paraules que tenen a Maria i la seva
cosina Elisabet. Estan neguitoses perquè una espera un fill en edat avançada, i
l’altra, Maria, està neguitosa per haver de ser la mare del fill de Déu. La trobada
de les cosines és d’una disponibilitat i confiança plena. Sóc jo així? Aquesta
reflexió hem costa de fer, serà potser perquè les paraules de Lluc d’estar atents
les interpreto més amb el cap que amb el cor?
Sempre dic que sóc un privilegiat, i hauria d’estar donant contínuament
gràcies les 24 hores del dia. Però, ho faig? Sé acceptar les contrarietats i ser
flama que crema dins meu, perquè els que m’envolten trobin el caliu que potser
buscaven?
L’altre dia em vaig trobar una senyora viuda que em deia: “Si no fos que
tinc fe i confiança amb Déu, no hagués pogut superar tants i tants problemes
que m’he trobat al llarg de la vida. La pregària ha sigut la gran amiga amb qui
sempre he trobat el consol. Senyor, fes de mi el que vulguis”, li diu. Els dos
vàrem coincidir que la pregària és la força de l’home i la feblesa de Déu.
Senyor ajuda’ns, ajuda’m a viure el Nadal, que la nostra vida interior
il·lumini el camí dels que estàn al meu costat, l’oració sempre porta tranquilitat,
serenitat i, sobretot, Pau.
F.R
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Maria acull i comparteix la bona notícia
Introducció: En aquest últim diumenge abans de Nadal, la nostra mirada gira cap a
Maria. Ella acull i comparteix la bona notícia que li arriba de part de Déu. Una dona
senzilla, de poble, capaç d’obrir-se , confiar, i cantar el gran do de la misericòrdia del
Senyor. Una dona que es posa en camí, comparteix el que viu. Una dona feliç de portar un
fill a les seves entranyes.
Interiorització
Disposem-nos en us moments de silenci , deixem-nos sorprendre per tot allò que ha
de venir de part de Déu a la nostra vida, amb tota confiança.
Salm 146, 5-10
Feliç el qui troba ajuda en el Déu de Jacob i espera en el Senyor, el seu Déu,
que ha fet el cel, la terra i el mar, i tot el que s’hi mou!
Ell es manté fidel per sempre, fa justícia als oprimits, dóna pa als qui tenen fam.
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.
El Senyor regna per sempre; és el teu Déu, Sió, per tots els segles. Al·leluia!
Evangeli: Lc. 1, 39- 55
Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, va
entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de
Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit
Sant. Llavors cridà amb totes les forces:
—Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! Qui sóc
jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva
salutació, l’infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que
el Senyor t’ha anunciat es complirà!
Maria digué: —La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que
em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles: el seu nom és sant, i
l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació. Les obres del seu
braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta
els humils; omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res. Ha protegit Israel, el
seu servent, com havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i
a la seva descendència per sempre.

Salmo 146, 5-10
Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios.
Él hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra.
Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos.
El Señor da libertad a los presos; el Señor devuelve la vista a los ciegos; el Señor levanta
a los caídos; el Señor ama a los hombres honrados.
El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas,
pero hace que los malvados pierdan el camino.
Oh Sión, el Señor reinará por siempre; tu Dios reinará por todos los siglos.
¡Aleluya!

Pregària d’una mare
Senyor, et parla una mare de família!
Tu saps prou què estic escoltant:
Mama, tinc gana. Mama, tinc set. Mama,
tinc mal. Mama, no sé fer els deures ...
No són res més que petites coses, fàcils
de fer, però de vegades no fa riure, plora, té
febre ...I no et parlo del meu marit, que tan

sovint té reunions a la nit.
Senyor, et parla una mare de família!
Tu escoltes, ho sé de cert. Sé que
molta gent se t’adreça per demanar-te això
i allò. És veritat, demanar surt de qui ho
necessita. Però només vull dir-te que,
d’aquesta manera, amb tu, també em sento
participar en l’alliberament del teu poble.

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 descobrim la Bona Notícia de Déu en nosaltres i que ens convida a exultar de
goig per la misericòrdia de Déu i perquè som capaços d’obrir-nos cap als altres compartint
la nostra vida.
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, ...

