Lectures 6 de desembre,
diumenge II d’Advent any C
1ª lec: Osees 11,1-3 ;8-9; Salm 145,
8-9; 17-19; Evangeli: Lc. 3, 10-16

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Juana Maria
De la Rosa Gómez, de 84 anys.

CELEBRACIONS
PREVISTES ADVENT-NADAL
-1er Advent: 29 novembre
-Festa Immaculada: 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.
-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.

CATEQUESI
Dissabte dia 5, toca sessió dels Grups
de Reflexió - Catequesi, a 2/4 de 7.

La col.lecta del dia de Germanor vam
recollir 349,97 que ho enviem íntegre al
Bisbat, i que juntament amb els 3.000 euros
que aportem durant l’any, és la nostra
aportació al Fons Comú Diocesà.

Diumenge 1 d’Advent any C.

“Estigueu alerta, vetlleu”
Ens podem protegir dels sentiments si no en
parlem? Podem ignorar la pròpia fe negantla? Podem evitar veure Jesús al nostre interior tapantnos els ulls? Quantes vegades ho fem, inútilment i
sense sentit. I ho fem perquè de vegades, fins i tot
allò que és bo per a nosaltres, ens pot fer por. Però...
per què hauríem de tenir por de tot això? Doncs
perquè no es tracta de por als sentiments, ni a la fe, ni molt menys a Jesús: és
la por al compromís.

LA MISERICÒRDIA
“La misericòrdia posseeix un valor que
sobrepassa els confins de l’Església. Ella ens
relaciona amb el judaisme i l’Islam, que la
consideren un dels atributs més qualificatius
de Déu. Israel primerament va rebre aquesta
revelació, que roman en la història com el
començament
d’una
riquesa
incommensurable per oferir a la humanitat
sencera. Com hem vist, les pàgines de l’Antic
Testament estan entreteixides de
misericòrdia, perquè narren les obres que el
Senyor ha realitzat en favor del seu poble en
els moments més difícils de la seva història.
L’islam, per la seva banda, atribueix al Creador el nom, entre altres, de Misericordiós i
Clement. Aquesta invocació apareix sovint
en els llavis dels fidels musulmans, que se
senten acompanyats i sostinguts per la
misericòrdia en la seva quotidiana feblesa.
També ells creuen que ningú no pot limitar la
misericòrdia divina, perquè les seves portes
estan sempre obertes.
Que aquest Any Jubilar viscut en la
misericòrdia pugui afavorir la trobada amb
aquestes religions i amb les altres nobles
tradicions religioses; que ens faci més oberts
al diàleg per a conèixer-les i comprendre’ns
millor; que elimini tota forma de tancament i
menyspreu, i allunyi qualsevol forma de
violència i de discriminació”.

(Papa Francesc)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 114,05
Caixetes ciris ............................... 31,26
Caixetes: ..................................... 78,19
Caixetes Càritas: .......................... 31,57
Menjador .................................... 35,00

GERMANOR

Tota energia transformadora ens omple d’esperança i de força, però
alhora, demana de nosaltres, i allò que ens demana... quina mandra. Tan bé
com estem amb tantes històries que ens omplen les hores, els dies, els mesos...
que fan que ens queixem de no tenir temps. Però el temps hi és si el cerquem,
si no vivim adormits deixant-nos portar. I ens cal per no oblidar les coses
essencials a la vida: ens cal estimar, ens cal pregar i ens cal aprendre a fer com
Jesús. “Estigueu alerta, vetlleu...”, diu l’Evangeli. Un missatge que no té res a
veure amb la por: és sinònim d’una actitud de confiança en Déu que parteix del
nostre interior, del nostre convenciment que som estimats per Déu. Un
convenciment que ha de ser constant, un estat de “vetlla” entès des de l’amor,
no des d’una por amenaçadora de condemna, com de vegades s’havia mal
interpretat.
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Esperem amb alegria, no amb por de l’espera ni del que vindrà. No
mirem cap als núvols, a veure si apareixen llamps i trons, sinó mirem a prop
nostre i al nostre voltant, amb esperança. És un estat de vetlla des de la confiança
i l’amor, des dels sentiments i la fe, des de Jesús dins nostre.
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 : Tots busquem Déu
Aquest Advent, farem camí cap al Nadal, aprofundint en el sentit de la misericòrdia
de Déu envers la humanitat. I ho farem en comunió universal.
Tot esser humà construeix la seva aventura de viure sense gaires certeses, per camins
diversos cerquen el misteri, el sentit de la vida, a Déu. Però es patrimoni de tots, el convenciment
de que la misericòrdia entesa com amor incondicional, es la millor actitud que l’home pot
adoptar envers el seu proïsme, si allò que cerca és la felicitat.
Misericòrdia es una paraula molt repetida en el Antic i en el Nou Testament, ve d’una
paraula hebrea “hésèd”, es tradueix com AMOR, Comunió, Alianza per sempre. Es la
paraula que millor reflecteix d’identitat de Déu. La misericòrdia és la humanitat de Déu.
El papa convida a tota l’església a celebrar un Jubileu extraordinari de la Misericòrdia,ens
diu:
El misteri de la misericòrdia es font d’alegria, de serenitat i de pau, és la llei fonamental
que habita en el cor de cada persona, quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el
camí de la vida.

Interiorització: Uns minuts de silenci per preguntar-nos quina és la nostra actitud
davant d’aquesta invitació a viure l’Advent com un camí de misericòrdia.

Salm 145, 1-2; 8-10
T’exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el teu nom per sempre.

Salmo 145, 1-2; 8-10
Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey;
bendeciré tu nombre por siempre.

Et beneiré dia rere dia,
lloaré el teu nom per sempre més.

Diariamente te bendeciré;
alabaré tu nombre por siempre.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.

El Señor es tierno y compasivo,
es paciente y todo amor.e

El Señor es bueno para con todos
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat. y con ternura cuida sus obras.
Que t’enalteixin les teves criatures,
que et beneeixin, Senyor, els teus fidels;

¡Alábente, Señor, todas tus obras!
¡Bendígante tus fieles!

Evangeli: Mc 13, 33-37
»Estigueu alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment. Passa com amb un
home que se’n va a terres llunyanes. Deixa casa seva, després de donar facultats als seus
servents i confiar a cada un la seva tasca; i al porter li mana que vetlli. Vetlleu, doncs, perquè
no sabeu quan vindrà l’amo de la casa: al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada; no
fos cas que arribés sobtadament i us trobés dormint. El que us dic a vosaltres, ho dic a
tothom: Vetlleu!

Pregària eucarística d’advent
Pare, que tots els cors es posin a conversar. Que totes les religions combreguin la
teva mateixa Pau. Tots els noms t’anomenen balbucejant només, però, on hi ha amor segur
que allà hi ets.
Et beneïm, Déu nostre, perquè la teva Paraula és eficaç. Tu t’has fet escoltar al llarg
del temps mitjançant els profetes, malgrat que les nostres orelles es facin el sord. Fins
l’arribada de Jesús, el teu Fill estimat, nascut de les entranyes de Maria i anunciat per Joan
Baptista. Volem ser fidels y acollir sempre la teva Paraula.
Envia oh Déu, el teu Esperit damunt d’aquestes ofrenes, a fi que el pa i el vi siguin
Jesús enmig nostre. En aquell sopar inoblidable, Jesús s’acomiadà dels seus prenent el pa
tot dient-los:
Preneu i mengeu-ne tots que això és el meu Cos, és a dir, Jo mateix que
m’entrego per vosaltres.
I, tot seguit, va prendre una copa plena de vi i els la va passar tot dient:
Preneu-ne i beveu-ne tots, aquesta és la copa de la Meva Sang que Jo Vessaré
per vosaltres i per tots els homes per tal que obtingueu el perdó i viviu plenament.
Feu això, i recordeu-vos de mi.
Fent el que fem revivim la mort de Jesús i la seva resurrecció, posem els ulls en el seu
retorn al final del temps, i també ara, en cada trobada on la seva presència és transparent
en els nostres germans.
Per Jesucrist, amb Ell i en Ell, Tu, Pare, reps tota glòria i lloança, en unió de l’Esperit
Sant. Amén

Pregària final:
Fragment d‘una pregària Sikh en una celebració interreligiosa a les Nacions
Unides, llegida a la Pregària Interreligiosa el 31 de Gener de 2014 a Vic
Ik Oankaar Satnaam (Només hi ha Un Déu, el Nom de Déu és la Veritat Absoluta)
En aquesta època de foscor, aquest món està subjecte a maya, al diner i a forces de
destrucció massiva. L’única resposta per salvar aquest món són les pregàries en la companyia
dels sants.
En la companyia dels sants tots els enemics esdevenen amics.
En la companyia dels sants cadascú esdevé pur en la seva vida.
En la companyia dels sants cadascú no és enemic de ningú.
En la companyia dels sants, hom ja no té tendència a fer el mal,
Perquè, en la companyia dels sants, hom ja no considera a l’altre com a dolent o malvat.
En la companyia dels sants, cadascú descobreix que el Senyor Altíssim resideix
silenciosament en cada persona.
En la companyia dels sants, cadascú es guareix de la febre de l’ego, de tot orgull i del
centrament en el propi jo, com diu Guru Nanak.

