Lectures diumenge 3 gener
segon després de Nadal
1ª.Sir 24,1-4. 12-1-16; Salm 147, 12-15.
19-20 3ª Ef. 1, 3-6. 15-18 4ªJn. 1, 1-18

CONCERT NADAL
Aquest diumenge, a la 1, tenim el
Concert de Nadal que cada any ens ofereix
la Coral Pinedenca.
Gaudim-ne!

CAP D’ANY

-Diumenge 27, Concert de Nadal pEr la
Coral Pinedenca

Persones, com tu i com jo.
Famílies, com la teva i la meva

-Cap d’Any, divendres, eucaristia anticipada dia 31 a les 8; i dia 1, a les 10 i 12
del matí

Avui, festa de la Sagrada
Família, em ve espontàniament
una pregària per a tants milions i
milions de persones que han
hagut de fugir de la seva llar, del
seu país.

-Festa de Reis, dimecres, eucaristies
anticipada dia 5 a les 8; i 10 i 12 del matí
del dia de Reis.

PREGÀRIA
La meva família
Jesús Maria i Josep
que vàreu fer junts el camí de la vida
essent suport d’amor l’un per a l’altre,
us demanem la vostra protecció
en el caminar del dia a dia.

Divendres és el dia 1 de gener, Cap
d’Any. Les misses com un diumenge.
L’anticipada dijous a les 8, i divendres a les
10 i 12 del matí.

BONA ENTRADA D’ANY

Ensenyeu-nos a allunyar tot egoisme
a fi que els membres de la nostra família
romanguem units,
estiguem oberts als qui ens necessitin
i sapiguem conviure com a germans.

Que entrem -cadascú- en un any de
construcció de pau.
-És dolent el terrorisme, veritat? Depèn:
això ho dictamina el lloc de l’atemptat, i la
nacionalitat de les víctimes.
-Salvador Allende: «No n’hi ha prou
que tots siguem iguals davant la llei, cal que
la Llei sigui igual davant de tothom»
-Quan els mitjans de comunicació ens
informin de la nacionalitat dels terroristes,
que també ens diguin en quin països es van
fabricar les armes (@afribuku)

Festa de la Sagrada Família

Quan les dificultats
vinguin a sacsejar-nos,
que no hi manqui mai,
en el si de la nostra família,
l’esperança en el vostre ajut,
l’esforç per la fidelitat i el goig de la
pau.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 144,43
Caixetes ciris ............................... 45,49
Caixetes: ................................... 119,08
Caixetes Càritas: ........................ 157,32
Menjador (caixetes) ..................... 20,00
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Els que fugen empesos per
la gana i la misèria.
Els que fugen per la guerra
i la destrucció.
Els que fugen de les
violències polítiques...
Haver de fugir, haver
d’emigrar, haver de refugiar-se.
Tastar la separació d’aquells que estimes, de la terra que t’ha vist néixer.
Trobar-te un estrany enmig d’altres éssers humans indiferents al teu problema.
Haver de trucar portes i demanar...
Quants sentiments de por, d’angoixa, de desconcert, de ràbia es van
acumulant en aquests èxodes forçats.
Senyor, que els refugiats, els emigrats, trobin mans amigues, cors oberts
que els acullin com a germans...
(L’Evangeli llegit des de Càritas, Pere Fradera, pàg. 11)

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 3,3-7.14-17a)
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora el
pare expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del
qui honora el pare; quan pregui, Déu se l’escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys,
qui honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa.
Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si s’afebleix el
seu enteniment, sigues compassiu, no el menyspreïs quan et veus en plena força. Déu no
oblidarà la pietat que tens pel pare; te la tindrà en compte per a compensar els teus pecats.
Salm responsorial [Sl 83,2-3.5-6.9-10 (R.: 5a)]
Que n’és, d’amable, el vostre temple,
Senyor de l’univers.
Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor.
Ple de goig, i amb tot el cor,
aclamo el Déu que m’és vida.
Feliç el qui viu a casa vostra
lloant-vos cada dia.
Feliços els qui s’acullen als vostres murs:
emprenen amb amor el camí.

paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de
gràcies.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 2,41-52)
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua.
Quan ell tenia dotze anys pujaren a celebrar les festes com era costum, i passats els dies,
quan tothom se’n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se
n’adonessin. Pensant que anava amb altres de la caravana, feren la primera jornada de
camí. Al vespre el buscaren entre els parents i coneguts i no el trobaren. L’endemà se’n
tornaren a Jerusalem a buscar-lo.
El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i
fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de
les seves respostes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure’l allà, i la seva mare li
digué: «Fill, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb
ànsia.» Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del
meu Pare?» Ells no comprengueren aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots
aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es
guanyava el favor de Déu i dels homes.

Salmo responsorial 83, 2-3.5-6.9-10
Senyor de l’univers, escolteu la meva súplica,
escolteu, Déu de Jacob.
Déu nostre, mireu amb amor el vostre Ungit,
fixeu-vos en el rei que ens protegeix.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3,12-21)
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats:
sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos
els uns als altres, i si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor
us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això estimeu-vos,
que l’amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els
combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos.
I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïuvos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li
en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de

¡Con qué ansia y fervor
deseo estar en los atrios de tu templo!
¡Con todo el corazón
canto alegre al Dios de la vida!
¡Felices los que viven en tu templo
y te alaban sin cesar!
¡Felices los que en ti encuentran ayuda,
los que desean peregrinar hasta tu monte!
Señor, Dios todopoderoso,
Dios de Jacob, ¡escucha mi oración!
Oh Dios, protector nuestro,
mira con buenos ojos
a quien tú has escogido como rey.

