Lectures diumenge dia 25, Nadal
1ª: Is 9, 1-6; Sl 95; 2ª: Tt 2,11-14;
Ev: Lc 2,1-14

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Júlia Gutierrez
García, de 87 anys.

CELEBRACIONS
Celebració del Perdó
Diumenge dia 18,
a les 12
Dimarts dia 20,
a 2/4 de 9 del vespre (20,30)

Nadal
Dissabte 24, Missa del Gall,
a les 11 de la nit
Diumenge, dia 25,
a les 10 i 12 del matí

Senyor, vivim en un poble; ens parlem,
però sovint no ens coneixem veritablement.
Senyor, voldria tractar cadascú a la
seva manera, voldria aprendre a conèixer i
valorar tot el que s’amaga darrera de cada
paraula i cada fesomia.
Com Vos ho fèieu amb la samaritana,
amb Nicodem, amb Zaqueu, amb Pere...
tal com ho feu amb mi.
Jo voldria començar a comprendre
cadascú dins el seu món, amb les seves idees
i els seus projectes, amb les seves raons i
els seus desenganys, amb les seves febleses
i les seves grandeses.
Senyor, voldria conèixer per poder
estimar i conviure millor.

PREGÀRIES
· Preguem pels infants, que trobin en
els adults recolzament i alegria.
· Per les dones que pateixen violència
i necessiten coratge per a prendre
decisions.
· Per tantes dones d’edat avançada que
necessiten companyia
· Preguem per les dones explotades
amb treballs forçats infrahumans, i amb sous
indignes.
· Preguem pels pares i les mares de
família, perquè Déu les guii en l’educació
dels seus fills amb amor i els valors humans.
Que la senzillesa, la humilitat, la
fortalesa de Maria, i el coratge de Josep,
ens ajudin a tots

Diumenge IV d’ADVENT Any A

Quarta espelma: Déu arriba avui, ens cal descobrir-lo
Deixem les pedres de la por, i acollim la llum de la vida.
Ens cal no tenir por davant les adversitats de la vida, com Josep no va
tenir por d’acceptar Maria, va confiar en l’enviat de Déu.
Josep és una figura neta i senzilla, un testimoni silenciós de Jesucrist, com
ho va ser el Baptista i com pot ser-ho cada un de nosaltres, en aquest món.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 196,50
Caixetes ciris ............................... 52,80
Caixetes: ..................................... 80,81
Caixetes Càritas: .......................... 62,97
Menjador (Caixetes) .................... 80,00

PREGÀRIA

FULL
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Com Josep i Maria tot esser humà experimenta un canvi radical en la
seva vida quan es deixa agafar per la crida de Déu.

Cant: És tan a prop meu
ÉS TAN A PROP MEU,
ÉS TAN APROP MEU,
QUE FINS I TOT EL PUC TOCAR,
JESÚS ÉS AQUÍ.

El mateix Jesús que ara se’ns dóna,
t’espera entre la multitud,
en el marginat, en l’home aturat,
en pobles sencers que hem oblidat.

No busqueu Déu en les estrelles,
ni el busqueu en els plecs de la mà.
Molt a prop el tens, un xic amagat.
Ell t’espera en el teu germà.

És Ell qui t’espera cada dia,
al carrer, a casa, en el treball;
en el qui pateix, en aquell malalt,
en el jove que tens al davant.
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 7,10-14)
En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: «Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal
prodigiós, tan avall com vulguis, a les profunditats del país dels morts, o tan amunt com
vulguis, dalt al cel.» Acaz respongué: «No en vull demanar cap; no vull temptar el Senyor.»
Llavors digué Isaïes: «Escolteu, doncs, casa de David: No en teniu prou de fer-vos pesats
als homes que fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un
senyal: La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.»
Salm responsorial [23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: 7c i 10b)]
És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.
Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos.
Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui vénen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 1,18-24)
Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa
amb Josep, abans de viure junts es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava
de desfer en secret l’acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un
àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva
Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha de tenir un
fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.» Tot això
va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge tindrà
un fill, i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. Josep es despertà i,
complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com a esposa.

Salmo Responsorial

(Ps 23)

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Éste es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.

“No tingueu por”
Tant Maria com Josep van sentir aquestes paraules de l’àngel en rebre
l’anunci i la crida de Déu. També Jesús ressuscitat havia d’afegir “no tingueu
por” a la salutació dels deixebles sorpresos.
Sempre que véns a nosaltres, Senyor, ens sorprens i ens descol·loques,
ens fas abandonar les seguretats i els petits projectes que ens ocupen, ens
obres a horitzons d’immensitat i ens desvetlles capacitats insospitades.
Que la por deixi pas al goig, que el càlcul deixi pas a la generositat. Que
sapiguem veure que acceptant els teus plans en les nostres vides no hi perdem
res i ho guanyem tot.

Cant: Donem gràcies al bon Déu
Donem gràcies al bon Déu.
Donem gràcies al bon Déu i Senyor.
Donem gràcies al bon Déu
i lloem-lo amb tot el cor.

