RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ PREGÀRIA

Col.lecta (Germanor): ................ 213,52
Caixetes ciris ............................... 50,60
Caixetes: ..................................... 47,90
Caixetes Càritas: .......................... 41,08
Menjador (Caixetes) .................... 65,00

BATEIG
Aquest dissabte a la tarda haurem
batejat a Aaron Márquez Peral

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de José Gálvez
Toro, de 76 anys; Miguel Sánchez Anguiano,
de 90 anys; Antonio Sánchez Lanza, de 76
anys; Ramon Medina Pretel, de 75 anys;
Francisco Palenzuela Miguel, de 93 anys.

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

divendres,
25,
a 2/4
de 9

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

ADVENT
Diumenge vinent començarem
l’Advent, quatre setmanes abans del Nadal.
Però, com diu «la missa de cada dia»: «No
hem de reduir el temps d’Advent a un
període de preparació de les festes
nadalenques. Advent ens ha d’ajudar a viure
constantment en un estat de consciència plena, arrelats en el present i actius en
l’esperança de la vinguda del Senyor».

CANÇONER
Tenim ja a la impremta el nou cançoner
i pregàries eucarístiques. Si tot va bé, aquest
Nadal ja els estrenarem.

C.E.ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 26, quart dissabte, la
sortida es farà a la serra i santuari de
Bellmunt. El recorregut que es farà: Sant
Pere de Torelló, La Redorta, Pedronet de
Montserrat, Font Vidranesa, Santuari de
Bellmunt, Collet de les Gargantes, La Coma
de Saderra i Sant Pere de Torelló.

Jesús, Crist Rei

CÀRITAS POBLENOU
Acollida (despatx): atenció a les
necessitats
dilluns i dimarts de 7- 8 tarda
Classes de català, anglès:
Inscripcions: dijous de 5 -7 tarda
Assessorament laboral:
dijous de 5-7 tarda
Menjador:
es necessiten voluntaris
Acompanyament gent gran:
informació: dijous de 5-7 tarda

INFORMATIU

Lectures diumenge I d’Advent, 27 de
novembre
1ªIsaïes Is 2, 1-3; Sl 121; 2ª Rm 13,
11-14; Ev Mt 24, 37-44

Diumenge CRIST REI de l’Any C

FULL

ECONOMIA 13-11-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
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Festa de Crist Rei. Últim diumenge del
cicle. Comencem després l’Advent, camí per
preparar-nos a celebrar Nadal.
Acabem, doncs, un cicle afirmant la
reialesa de Déu. Déu és Rei. Sembla que siguem
monàrquics. Res més lluny d’això. L’evangeli
ens parla que el volen fer rei. (Mt 2,2: “preguntaven: —On és el rei dels
jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a
adorar-lo”. “Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva
condemna: «Aquest és Jesús, el rei dels jueus.» Jn 1,49: “Li diu Natanael:
—Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el Rei d’Israel”, Jn 6,15: “Jesús s’adonà
que venien a emportar-se’l per fer-lo rei, i es retirà altra vegada tot sol a
la muntanya”.)
Un Rei té privilegis, té un poder sobre els seus súbdits, està per damunt
de tots..... i Jesús és rei. Jesús, precisament, és aquell que el presenten dirigintse cap a Jerusalem i que haurà de passar sofriment i mort per donar vida.
Donar vida donant la seva pròpia vida. Aquest és el poder de Jesús, el poder
de Déu.
Jesús, el qui anomenaran Rei, és aquell que dóna la mà, es preocupa del
ferit, del marginat, del sense veu, del que pateix malaltia i soledat.
La salvació ha entrat en aquesta casa. La teva fe t’ha salvat...això és el
que importa a Jesús: fer arribar la salvació a tothom, jueu o no jueu. La salvació
com a tenir vida en Déu, una vida de plenitud. Una vida capaç d’il·lusió i
esperança en el present i el futur.
La salvació la tenim quan som solidaris; quan atenem les necessitats del
nostre veí, del desconegut; quan sabem escoltar i acollir; quan sabem estar a
prop del qui ens necessita; quan allarguem la mà..... aquest és el nostre poder
(de transformar persones, coses, situacions, societat...).
R.M.
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Lectura del segon llibre de Samuel (2Sa 5,1-3)
En aquells dies, les tribus d’Israel anaren a trobar David a Hebron i li digueren: «Som
família teva, som os del teu os i carn de la teva carn. Ja abans, mentre Saül era el nostre rei,
tu conduïes les tropes d’Israel quan anaven a la guerra i quan en tornaven, i el Senyor et
digué: «Tu pasturaràs Israel, el meu poble, seràs el seu sobirà.» Així, quan els ancians
d’Israel anaren a trobar el rei a Hebron, el rei David va fer amb ells un pacte davant el
Senyor i l’ungiren rei d’Israel.
Salm responsorial [121,1-2.4-5 (R.: 1)]
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor.
A complir l’aliança d’Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia.
Els tribunals del palau de David.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 1,12-20)
Germans, doneu gràcies al Pare, que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del
poble sant, en el regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà
al regne del seu Fill estimat, en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats.
Ell és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha
creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les
invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat
a ell. Ell existeix abans que tot, i tot es manté unit gràcies a ell.
Ell és també el cap del cos, que és l’Església. Ell n’és l’origen, és la primícia dels qui
retornen d’entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en
ell la plenitud de tot el que existeix; per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, posant la
pau en tot el que hi ha tant a la terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 23,35-43)
En aquell temps, les autoritats es reien de Jesús clavat en creu i deien: «Ell, que en
salvava d’altres, que se salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit.» Els soldats també
se’n burlaven: tot oferint-li vinagre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t tu mateix.»

Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: «El rei dels jueus.»
Un dels criminals penjats a la creu també li deia insultant-lo: «No ets el Messies?
Salva’t a tu mateix i a nosaltres.» Però l’altre, renyant-lo, li respongué: «Tu, que estàs
sofrint la mateixa pena, tampoc no tens temor de Déu? I nosaltres ens ho mereixíem,
perquè estem sofrint el càstig que ens correspon pel que hem fet, però aquest no ha fet res
de mal.» I deia: «Jesús, recordeu-vos de mi, quan arribeu al vostre Regne.» Jesús li
respongué: «T’ho dic amb tota veritat: Avui seràs amb mi al paradís.»
Salmo Responsorial (Sal 121)
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

La pregària
La pregària no és per a dir a Déu quelcom
que ell no sàpiga, ni per moure la seva voluntat
a fer el que ell no pensava realitzar, sinó per a
preparar o intensificar el nostre encontre amb
Ell.
La pregària és l’obertura del cor a les
iniciatives de Déu i aquestes sempre apunten
a fer-nos intimar més i més amb nosaltres i a
projectar-nos cap a la construcció de la nostra
persona i del nostre món.
Per això, és més que encertada aquella
afirmació d’un poeta francès: l’home que prega
mai no és mediocre. I també és veritat que

l’home que es nodreix d’autèntica pregària
acaba sent un dels més eficaços
constructors del regne de Déu a la terra,
d’aquest regne de Déu on la seva glòria
és l’home vivent i feliç.
En una obra de l’escriptor brasiler
Pere Bloch, l’autor dialoga amb un infant
d’aquesta guisa:
Reses a Déu? -Si, cada nit- contesta el menut.
I què li demanes?
No res. Li pregunto si puc ajudarlo en alguna cosa.
Martí Amagat (l’àngel de la
pregària)

