Lectures diumenge 11 desembre, III
d’Advent
Is 35,1-6a.10; Salm 145; Jm 5,7-10;
Ev: Mt 11,2-11

SEGONA
ESPELMA D’ADVENT:
Esperança. No defallir

8 DESEMBRE: FESTA DE LA
IMMACULADA CONCEPCIÓ
Les misses com un diumenge.

No tinguem por
«No tinguis por, Maria». El mateix
que Jesús ressuscitat dirà als seus deixebles:
«No tingueu por». El mateix que avui ens
diu a nosaltres. És sense por com Maria viurà
des d’aquell dia fins a la creu. És sense por
com Jesús ens demana de viure. No es tracta
de la por que podem tenir en un moment
determinat per alguna amenaça, és la
por profunda de qui no espera res de la vida,
de qui no troba cap sentit a l’existència. La
invitació de l’àngel, la invitació de Jesús és a
fer confiança.
Vivint en aquesta confiança la por
deixarà lloc al testimoniatge valent, el que
va donar Maria, el que van donar els primers
cristians.

La propera sortida serà dissabte dia
10 a Torelló.

Diumenge II d’ADVENT Any A

INFORMÀTICA

Hussam

Es necessiten voluntaris per fer classe
d’informàtica a nivell bàsic

(Raqqa, Síria, 1992)
Hussam va fugir de la guerra que dessagna el seu país per enfrontar-se a
un altre conflicte més soterrat: el de la insolidaritat que pateixen els refugiats
quan posen el peu a Europa. Hussam va deixar enrere els pares, els sis germans
i els amics ara fa tres anys i va pujar a un cotxe cap a la frontera amb Turquia.
Va pagar 200 euros a les màfies. «Fa tant que vaig sortir de casa que ni tan
sols conec el meu germà petit, que ha complert dos anys i mig», recorda amb
pena.

ECONOMIA
PARRÒQUIA NOVEMBRE
Saldo mes d’octubre .................. -33,19
Entrades
Col.lectes .................... 576,06
Caixetes ...................... 289,68
Ciris ............................ 205,26
Col.lecta Germanor ..... 213,00
Donatius ...................... 500,00
Retorn p. Castanyet .. 2.000,00
Aportació Castanyet . 1.043,95
Total entrades ........ 4.827,95 . 4.827,95
Sortides
Neteja Nova Llavor ..... 141,57
Com.Bancs ..................... 4,50
Domund ...................... 347,73
Germanor .................... 213,00
Afinar Piano .................. 72,60
Mat.Oficina ................... 82,39
Seg. Social .................... 33,49
Culte (Mp3) .................. 54,90
Ornamentació ................ 59,95
Flors ............................... 7,00
Total soprtides ........ 1.017,13 . 1.017,13
Romanent novembre ............. 3.777,63

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 170,96
Caixetes ciris ............................... 42,18
Caixetes: ..................................... 33,50
Caixetes Càritas: .......................... 12,10
Menjador (Caixetes) .................... 20,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 27-11-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
04 de desembre del 2016 Núm. 669

Després d’una llarga estada a Turquia i grans peripècies, va arribar a
Atenes. Fins que, fa dos mesos va trobar al seu últim destí:Barcelona. «Aquí
ens hem trobat amb una sorpresa, en lloc de venir a un centre humanitari hem
vingut a una presó on ens falta la llibertat»,assegura. Al recinte on viu Hussam,
a la Barceloneta, hi viuen 21 persones: 16 sirians, una família de l’Iraq i una
altra del Salvador.
El cop a Espanya, «on pensava trobar una vida digna i tranquil·la», Hussam
no té cap mania a afirmar: «Estava millor a Grècia. M’agradaria tornar-hi». I
estremeix la seva enyorança recordant les imatges que arriben d’aquell país i
que remouen fins a les consciències més insensibles.
A Atenes tenia feina i un pis llogat amb uns companys, però va escollir
Espanya, entre vuit països, per al programa d’acollida, ja que considerava que
aquí seria feliç. El lament de Hussam xoca precisament quan es produeix en
una ciutat en què una allau de ciutadans es va posar a disposició de l’ajuntament
el mes de setembre de l’any passat per oferir ajuda a la gent que fugia de
països en guerra.
(TERESA PÉREZ / EL PERIÓDICO BARCELONA/ 3 DE NOVEMBRE 2016 )
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

Lectura del llibre d’Isaïes 11, 1-4
Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels.
L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit
de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de reverència pel Senyor; esperit que li
inspiri com reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences ni decidirà pel que senti a dir; farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres.
S’armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat. El llop conviurà amb l’anyell, la pantera
jaurà amb el cabrit; menjaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà.
La vaca i l’óssa pasturaran juntes, jauran plegades les seves cries. El lleó menjarà
palla com el bou, l’infant de llet jugarà vora el cau de l’escurçó, el nen ficarà la mà a
l’amagatall de la serp.
Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la muntanya santa, perquè el país serà ple del
coneixement del Senyor, com l’aigua cobreix la conca del mar.
Aquell dia, el rebrot de Jessè s’alçarà com a bandera entre els pobles; les nacions li
demanaran consell, i el lloc on habitarà serà gloriós
Salm
(cantarem varies vegades, p. 61):

Pare, tu ets la bondat, poso en tu la confiança
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. 3, 1-7.11-12
Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de
Judea dient:
—Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.
Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu aliment eren
llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la
regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els va dir:
Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort
que jo, i jo no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb
foc. Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era; entrarà el blat al graner, però cremarà
la palla en un foc que no s’apaga.

Sense papers
Després d’un debat sobre el fet de la immigració a la Parròquia de Poblenou,
vam escriure aquesta lletra que va quedar inclosa en les cançons de les Jornades de
la Pau. La versió original feia referència a la fam i la crisi del 29, quan molts mexicans
travessaven la frontera amb els Estats Units per intentar buscar una vida millor.
Lluny de superar-se, aquestes situacions continuen al segle XXI: tanques de filferros
i espines, pasteres, balseros... i també deportacions. Només volen una vida digna en
un món mal repartit!
Avui, segon diumenge d’advent, volem revifar la nostra esperança.
1) Recullo les fruites allà on em lloguin,
faig totes les feines que ningú vol fer
sense contracte, sense papers,
treballo i treballo i mai no tinc res.

2) Voldria volar però no tinc ales,
travessar les tanques és l’únic camí,
voldria sentir una abraçada
però el fred i la gana fan trista la nit.

Tornada: Salam Malecum Iman,
Mohamed;
adiós mis amigos, Jesús i María:
adéu fills meus, deixo casa nostra.
Des d’ara seré un “sense papers”

3) Tinc les mans plenes de sang i ferides,
les tanques fan mal, la injustícia més,
camino endavant cap a l’esperança
d’una vida digna, d’un món diferent.

Pregàries
-La veu profètica del Baptista és vehement, vol despertar les consciències adormides
i els esperits tebis i corromputs. Es una veu que també ha de sentir un món tan distret i
superficial com el nostre.
-El testimoni d’ aquest noi, ens ha de fer veure la situació de tants refugiats, que
malviuen fins i tot a casa nostra.
-Déu Pare i Mare nostre, sempre disposat a escoltar-nos, gràcies per l’atenció que
ens tens malgrat la nostra petitesa.
-Déu Amor, fes-nos el do de sentir en els nostres cors la calor del teu Amor. Ajuda’ns
a estimar els altres amb un amor semblant al teu.

Després comunió:
Les lectures d’avui ens han encoratjat a mantenir la nostra esperança. Déu és la
nostra esperança, Ell sosté el nostre esforç.

