Lectures diumenge 18 desembre, IV
d’Advent
Is 7,10-14; Salm 23; Mt 1,18-24

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Maria Reverter Buch, de 90 anys; aquesta setmana a la
família de Maria Fernanda Sánchez
Vázquez, de 53 anys.

CELEBRACIÓ PERDÓ
Diumenge dia 18, a les 12
Dimarts dia 20, a 2/4 de 9 del vespre

GRUPS REFLEXIÓ
CRISTIANA-CATEQUESI
Dissabte dia 17 farem l’última sessió
del tromestre dels Grups Reflexió-Catequesi.
a 2/4 de 7 de la tarda.

CELEBRACIÓ DEL NADAL
Dissabte a les 11 de la nit, Missa del
Gall
Diumenge dia 25, Nadal. Eucaristies
a les 10 i 12 de la nit.

MENJADOR CÀRITAS
Assistència durant el mes de novembre:
750 àpats repartits durant el mes.

LLUM DE LA PAU
El dissabte dia 17, a 2/4 de 8, a la

Diumenge III d’ADVENT Any A

CARITAS POBLENOU
Càritas
i les migracions forçades

Volem tenir un cor obert a la sorpresa de Déu
Aquest títol és el que ens recordarà
la tercera espelma d’Advent.

La migració és un dels problemes
més greus que estem patim avui dia a la
societat. A Càritas no ens podem mantenir
al marge i hem d’ajudar a solucionar
aquesta injustícia. Per tant us
convidem a participar en aquesta
xerrada.
DIMARTS 13 DE DESEMBRE
HORA: 17 HORES
LLOC: LOCAL PARROQUIAL
(MENJADOR) POBLENOU
IMPARTEIX: PACO PARDO
(Tècnic de Càritas)
OBERTA A TOTHOM

LES NOSTRES PREGÀRIES
Com Església pelegrina, Comunitat
Cristiana en marxa, preguem plens de fe i
confiança, PER LES...:
1.
FAMILIES
–2.
EMIGRANTS –3. REFUGIATS – 4.
DROGADICTES – 5. PRESOS – 6.
JOVES - 7. VELLS - 8. ESGLESIA – 9.
LA NOSTRA PARRÒQUIA – 10. DONES MAL TRACTADES - 11. PAU AL
MON – 12. POBLE CREIENT – 13. LA
JUSTÍCIA PER TOTS ELS POBLES.

Aquest temps d’Advent, és un pelegrinatge de quatre setmanes. Un
camí que ens remet de l’Antigua Aliança a la Nova, superant qualsevol expectativa humana.
Jesús, com sempre, ens convida a viure amb tendresa la seva Paraula
amb actitud pacient, plena de fe i justícia.
Com Església, Poble de Déu en marxa, la Nova Aliança, junts visquem
amb esperança profètica, aquesta Promesa d’Amor.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 193,70
Caixetes ciris ............................... 51,92
Caixetes: ................................... 319,80
Caixetes Càritas: ........................ 115,52
Menjad0r (Caixetes) .................. 270,00

pregària dels Grups Reflexió-Catequesi,
els escoltes de Pineda ens portaran la llum
de la pau.
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Cal que neixi flors a cada instant (Lluís Llach)
Fe no és esperar, /fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l’avui i pel
demà. /Fe és un cop de falç,/fe és
donar la mà./La fe no és viure d’un
record passat.

Fe no és esperar,
fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l’avui i pel demà.
Fe és un cop de falç, /fe és donar la mà.
/La fe no és viure d’un record passat.

No esperem el blat/sense haver
sembrat, /no esperem que l’arbre
doni fruits sense podar-lo, /l’hem de
treballar, /l’hem d’anar regant, /encara que l’ossada ens faci mal.

Enterrem la nit, /enterrem la por.
Apartem els núvols que ens amaguen la
claror. /Hem de veure-hi clar, /el camí
és llarg /i ja no tenim temps d’equivocarnos.

No somniem passats /que el vent
s’ha emportat. /Una flor d’avui es
marceix just a l’endemà. /Cal que
neixin flors a cada instant.

Cal anar endavant /sense perdre el pas.
Cal regar la terra amb la suor del dur
treball. /Cal que neixin flors a cada
instant.
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 35,1-6a.10)
La terra eixuta i el desert estan de festa, d’alegria l’estepa floreix. La seva florida
s’esbadella com l’iris, s’engalana i crida de goig. Li han estat donades la glòria del Líban,
les gales del Carmel i de Saron. Són ells els qui veuran la glòria del Senyor, la majestat del
nostre Déu. Enrobustiu les mans que es deixen caure, afermeu els genolls que no s’aguanten.
Digueu als cors alarmats: Sigueu valents, no tingueu por! Aquí teniu el vostre Déu que ve
per fer justícia; la paga de Déu és aquí, és ell mateix qui us ve a salvar. Llavors es desclouran
els ulls dels cecs i les orelles dels sords s’obriran; llavors el coix saltarà com un cérvol i la
llengua del mut cridarà de goig.
Tornaran els qui el Senyor ha rescatat, entraran a Sió cridant de goig i una alegria
eterna coronarà els seus caps. Hi haurà festes i alegria, i fugiran les penes i els gemecs.
Salm responsorial [145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4)]

heu sortit a veure al desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs, què hi heu sortit a
veure? Un home vestit delicadament? Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels
reis. Doncs, què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, ho puc ben dir, i més que profeta: és
aquell de qui diu l’Escriptura: “Jo envio davant teu el meu missatger, perquè et prepari el
camí.” Us ho dic amb tota veritat: Entre tots els qui les mares han portat al món no n’hi ha
hagut cap de més gran que Joan Baptista; tanmateix el més petit al Regne del cel és més
gran que ell.»
Salmo Responsorial (Ps 145)
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, /hace justicia a los oprimidos, /da pan a los hambrientos. /El Señor liberta a los cautivos.

El Senyor fa justícia als oprimits,/ dóna pa als qui tenen fam. /El Senyor
deslliura els presos.

El Señor abre los ojos al ciego, /el Señor endereza a los que ya se doblan, /el Señor ama a los justos, /el Señor guarda a los peregrinos.

El Senyor dóna la vista als cecs, /el Senyor redreça els vençuts. /El Senyor
estima els justos; /el Senyor guarda els forasters.

Sustenta al huérfano y a la viuda /y trastorna el camino de los malvados.
/El Señor reina eternamente, /tu Dios, Sión, de edad en edad.

El Senyor manté les viudes i els orfes, /i capgira els camins dels injustos.
/El Senyor regna per sempre, /és el teu Déu, Sió, per tots els segles.
Lectura de la carta de sant Jaume (Jm 5,7-10)
Tingueu paciència, germans, fins que vingui el Senyor. Mireu com el pagès espera els
fruits preciosos de la terra, prenent paciència fins que les pluges primerenques i tardanes
l’hauran assaonada. Igualment vosaltres tingueu paciència, refermeu els vostres cors, que
la vinguda del Senyor és a prop. Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no
hàgiu de ser judicats; penseu que el jutge ja és a les portes. Voleu, germans, un exemple de
paciència en els mals tractes? Preneu el que us donen els profetes que van parlar en nom
del Senyor.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 11,2-11)
En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir el que feia Crist, i va enviar els
seus deixebles per preguntar-li: «Sou vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?»
Jesús els va respondre: «Aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir: els cecs
hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts
ressusciten, els desvalguts senten l’anunci de la bona nova, i feliç aquell que no quedarà
decebut de mi.» Mentre ells se n’anaven, Jesús es posà a parlar a la gent de Joan: «Què

SALUTACIÓ FINAL:
Senyor, sabem que l’Home Nou no és l’home perfecte, avorrit en la seva manca
d’originalitat.
L’Home Nou és l’home que supera la por amb la confiança, el límit amb l’acceptació
, el pecat amb el perdó.

Deu-me la fe dels profetes
Deu-me la fe dels profetes (3)
POT SER EL QUE EM MANCA A
MI.
Ells estimen tots els homes. (3)

Han sabut donar la cara. (3)
Ells prediquen amb l’exemple. (3)
Denuncien la injustícia. (3)
Lluiten al costat dels pobres. (3)
Ells reproven la mentida. (3)
Perquè exalten l’honradesa. (3)

