Lectures 29 de novembre, diumenge I
d’Advent any C
Salm 145, 1-2; 8-10 ; Evangeli: Mc 13,
33-37

BATEIG
Aquest diumenge a la 1 batejarem als
dos germans Andrés Emiliano i Valentina
Caruso Pérez. Benvinguts a la nostra
comunitat.

AGENDA
LLATINOAMERICANA

Jesús... què?

PREGÀRIA PER LA PAU
Divendres dia 27,
a 2/4 de 9 del vespre
a l’església

A les Eucaristies d’aquest dissabte i el
diumenge a les 12, farem la presentació de
l‘Agenda llatinoamericana.

PREGÀRIA
DES DE LA IMPOTÈNCIA
-Pels més del centenar de morts a
París, pels molts ferits, per les seves famílies.
-Pel prop de 2 milions de persones que
han travessat el mediterrani aquest any fugint
de la mort, i els 3.500 morts ofegats en les
seves aigües.
-Pels morts de les guerres a Síria, Irak,
Afganistan, Orient Mitjà, .....Àfrica i al món.
-Que mai més justifiquem un estat de
guerra per interessos propis, interessos
mercantils, interessos armamentístics. Que

Diumenge CRIST REI

ADVENT
Diumenge vinent començarem
l’Advent. Que sigui un temps especial per
anar preparant el nostre esperit per viure el
Nadal.

INFORMATIU

Col.lecta (Germanor): ................ 349,97
Caixetes ciris ............................... 72,00
Caixetes: ..................................... 64,27
Caixetes Càritas: .......................... 52,59
Menjador .................................. 180,00

no ens deixem enganyar mai més. Que ens
hi sapiguem rebel·lar.
-Que no posem més odi, injustícia,
desigualtat, opressió allà on hi ha odi,
injustícia, desigualtat i opressió.
-Que siguem generosos amb la nostra
vida perquè altres també puguin viure.
-Que no siguem insensibles a cap
atemptat, sigui on sigui d’arreu del món.
-Que sapiguem posar somriures allà on
no n’hi ha. Que siguem com una taca d’oli
escampant bondat i fraternitat, escampant
llaços d’amistats allà on n’hi manquin.

FULL
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REI o DÉU anorreat? El Déu etern i
totpoderós, ha creat l’univers i, en un petit planeta la
persona humana intel·ligent i lliure perquè senyoregi la
terra, i l’ocupi, tot pensant en el seu Fill.
Tanmateix perquè la persona fos lliure, Ell ha,
parcialment, renunciat a la seva omnipotència. I aviat
la persona humana vol ser COM DÉU. I Déu ha d’entomar el menyspreu o
anul·lar la llibertar a la persona humana..
I la humanitat creix sense ELL. Es crea déus i més déus. I Déu decideix
tenir un poble seu, ben seu, obedient, humil i fraternal. Tria a Abram, jove
casat, per fer-lo Abraham, pare i origen del seu poble personal. Però el seu
poble fa el que li dóna la gana, sense que Ell pugui actuar fatalment.
I acaba enviant el seu FILL únic per redreçar la situació, per no perdre
definitivament la humanitat .
L’envia, feble i nu. Un infant d’home depenent totalment dels altres. Home
entre els homes, fill de mare i pare treballador.
I l’Amor salvador abandona l’etern i l’infinit i entre en l’espai i el temps.
I ràpidament com un missatger qualsevol és perseguit, traït i mort. L’home
díscol que continua volent ser Déu, creu haver guanyat la partida. Déu ha
mort.
Però no, el Déu amor Esperit, ha mantingut la unitat i el Fill torna a casa
seva. L’omnipotència, a Déu, però, no li tornarà, aquí en la terra El missatge
però queda i transita per la terra: Pau als homes de bona voluntat.
Per això hi haurà la Pasqua. Per això jo, he de ser germà servicial,
portador de pau i de l’amor que tot ho perdona. Però Jesús mai no serà Rei.
Però sí amic i company de qui el vulgui per amic i company de ruta en aquesta
terra. Proveu-ho, si no ho heu fet ja.
P. G.
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Lectura de la profecia de Daniel Dn 7,13-14
Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com un Fill
d’home, s’acostà al vell venerable, el presentaren davant d’ell i li fou donada la sobirania,
la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania
és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.
Salm responsorial 92, 1ab. 1c-2. 5

Salmo responsorial: 92, 1ab. 1c-2. 5
El Señor reina, vestido de majestad, /el Señor, vestido y ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no vacila. /Tu trono está firme desde siempre, /y tú eres
eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros; /la santidad es el adorno de tu casa, /Señor, por días sin término.

El Senyor és rei, va vestit de majestat. /El Senyor va vestit i cenyit de poder.

Decréixer amb equitat (Agenda 2015, Elías Ruiz, pag. 230)
Manté ferm tot el món, incommovible. /El teu soli es manté des del principi, /Tu
ets des de sempre.
El teu pacte és irrevocable; la santedat, /Senyor, escau a casa teva /al llarg de
tots els temps.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 1,5-8
Jesucrist és el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre els morts, el sobirà dels reis
de la terra.
Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres
una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare; que li sigui donada la glòria i el
podepregaries-per-enviar-18-octubre.dor pels segles dels segles. Amén. Mireu, ve sobre
els núvols i tothom el veurà amb els propis ulls, fins aquells que el van traspassar, i totes les
famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí, amén.
Jo sóc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darrera, diu el Senyor
Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el Déu de l’univers.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 18,33b-37
En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt
de vós això que em pregunteu, o són d’altres els qui us ho han dit de mi?» Respongué Pilat:
«Jo, no sóc pas jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots, els qui t’han entregat
a les meves mans. He de saber què has fet.» Jesús respongué: «La meva reialesa no és
cosa d’aquest món. Si fos d’aquest món els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos
entregat als jueus. I és que la meva reialesa no és d’aquí.» Pilat digué: «Per tant, vols dir
que ets rei.» Jesús contestà: «Teniu raó: jo sóc rei. La meva missió és la de ser un testimoni
de la veritat; per això he nascut i per això he vingut al món: tots els qui són de la veritat
escolten la meva veu.»

“Com a mínim que les coses canviïn, el 2016 l’1% més ric de la població mundial
posseirà més riquesa que el 99% restant...”, anuncia l’informe d’Oxfam Intermón,
RIQUESA: tenir-ho tot i voler més, fet públic la vigília de la Cimera de Davos, el gener
de 2015.
85 persones acumulen la mateixa riquesa que la meitat de la població del nostre
planeta.
L’octubre de 2014, en el seu informe anual, titulat IGUALS, el PNUD ampliava
aquestes dades, les seves causes i conseqüències. A l’informe, Amèrica Llatina queda com
el continent més desigual, cosa que frena el desenvolupament humà de les seves majories.
L’augment de riquesa que aconsegueixen les elits econòmiques i polítiques l’usen per moure
les institucions a favor dels seus interessos i adormir el poble amb uns pèssims serveis
educatius, religiosos i sanitaris, fomentats perversament per ells. Fruit d’aquesta desigualtat
són l’atur, la violència, els assassinats i la militarització dels països. Cap on va un món així?

Pregària per a uns germans nostres
En algun lloc, hi ha una guerra ara mateix, i un home dispara contra un altre i el mata.
En algun lloc cau una bomba i una família mor.
En algun lloc, un home embogeix i assassina.
En algun lloc, uns nens veuen morir un seu germà, de fam...en
molts de llocs, molts germans veuen morir els seus 40.000 germans,
els nens que han mort avui de fam i de pobresa.
En algun lloc, una mare treballa del que pot per tirar endavant els seus petits.
En algun lloc, una dona pren la decisió d’emigrar, i sap que li espera un llarg viatge.
En algun lloc, la terra es contamina i provoca la pobresa.
En algun lloc, un home signarà una declaració de guerra que condemna a la mort a
persones que avui encara viuen sense sospitar que aviat moriran.
(Associació Àkan)

