Lectures diumenge II d’Advent, 4
desembre
1ªIs 11,1-10; Sl 71; 2ª Rm 15,4-9; Ev
Mt 3,1-12

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Rosa Neila
Sánchez, de 79 anys.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
Dissabte 3 de desembre, sessió dels
Grups de Reflexió Cristiana-Catequesi, a
2/4 de 7 de la tarda.

PROGRAMA D’ADVENT
1er diumenge d’Advent: La pau.
Pedres cremades per manca de pau, pedres
noves de la pau.
2on. diumenge d’Advent: Esperança.
No defallir.
Festa de l’assumpció: 8 desembre
3er. diumenge d’Advent: Volem tenir
el cor obert a la sorpresa de Déu.
4rt diumenge d’Advent: Déu arriba
avui, ens cal descobrir-lo.
Celebració Perdó: diumenge dia18 a
les 12; i dimarts dia 20, a 2/4 de 9
Nadal diumenge dia 25. Missa del Gall
dissabte a les 11 de la nit.

Un pessebre tradicional, el de Betlem.
Déu es fa present en aquesta família de Josep
i Maria amb Jesús. Uns pastors i uns Mags
el reconeixen. Gent senzilla i oberts al Misteri
i que viuen amb expectació.
Déu continua fent-se present avui entre nosaltres. No celebrem un aniversari, sinó
el fet de Déu present en nosaltres. Avui Déu
també es fa present en moltes persones,
situacions, alegries i angoixes....encara que
estiguin lluny de nosaltres. Avui i aquest
Nadal, Déu menjarà amb una família
monoparental, en una de dos pares o dos
mares, en la família de refugiats i que
pateixen, .... serà un pessebre que l’anirem
fent diumenge rere diumenge entre tots: On
Déu es fa present avui?

LES NOSTRES PREGÀRIES
1.- Senyor, fes que vingui aviat sobre
el nostre món, la llum de la teva pau.
2.- Senyor, omple’ns el cor del teu
amor per acollir i estimar els nostres germans
emigrants.
3.- Senyor, dónes un esperit obert per
dialogar davant de les diverses cultures,
ètnies i religions.
4.- Gràcies, Senyor, per descobrir amb
la teva mirada misericordiosa, els bons gestos dels nostres germans.

PREGÀRIA FINAL:
Senyor, avui la teva Paraula ens crida i
es fa viva a la nostra Comunitat Cristiana
per ser testimonis vius d’esperança i pau.

Diumenge I d’ADVENT Any A
Pregó d’Advent 2016
El poble que caminava a les
fosques va veure una gran llum,
llum d’esperança, llum d’alegria,
llum d’amor.
Benvingut, ADVENT
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Eres petita i anaves contenta
amb el pare i a la mare. Anàveu
pujant una muntanya, i vau trobar
un pilot immens de pedres.
Semblaven cremades. El pare et va
dir: “Aquí, abans de la guerra, hi
havia una església que va ser
bombardejada. Aquestes pedres
cremades són el que en resta”.
El poble que caminava a les
fosques va veure una gran llum,
llum d’esperança, llum d’alegria,
llum d’amor.
Benvingut, ADVENT
Avui ja ets àvia. Mires unes
fotos que et porta el teu fill. Hi veus
un nou edifici a dalt d’aquella
muntanya: preciós i lluminós. Et
commous. Sí, aquesta església es va
construir al lloc de les pedres
cremades. Però hi ha un fet molt

important: la van construir amb les
mateixes pedres. Però no van fer una
església antiga, sinó una de nova, plena
de llum, oberta a la natura i al cel.
El poble que caminava a les
fosques va veure una gran llum, llum
d’esperança, llum d’alegria, llum
d’amor.
Benvingut, ADVENT.
Comença l’Advent. Que amb les
pedres cremades del nostre passat,
tantes coses negatives, tant de dolor
amagat, tants desenganys, ... i en un clima de cert desànim personal i general...
siguem capaços de construir una nova
Església, una nova societat i una nova
persona. Encara hi som a temps. És
urgent. Amb l’ajuda del Crist anirem
refent el passat i construint un ARA i
AQUÍ lluminós, obert, alegre i carregat
d’esperances.
Benvingut, ADVENT, que ens
convides a construir una nova
Església, una nova societat i una nova
persona.
(Basat en un text de Jesús Renau
“Pedres Cremades”)
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Lectura del llibre d’Isaïes Is 2, 1-3
Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà i Jerusalem.
Als darrers temps s’alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les
muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles
dient: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens
ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes; perquè de Sió, en surt l’ensenyament, de
Jerusalem, l’oracle del Senyor.» Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles,
forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà
l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu,
caminem a la llum del Senyor.

Salmo Responsorial (Ps 121)
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”! Ya están
pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.

Salm responsorial 121
Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa del Senyor.» / Ja han
arribat els nostres peus / al teu llindar, Jerusalem.

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: “La paz contigo”. Por la
casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.

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.
Augureu pau a Jerusalem: / Que visquin segurs els qui t’estimen, / que
sigui inviolable la pau dels teus murs, / la quietud dels teus merlets.
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: / «Que hi hagi pau
dintre teu.» / Per la casa del Senyor, el nostre Déu, / et desitjo la felicitat
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 24, 37-44
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home, passarà
com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i
casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué
el diluvi i se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués
llavors dos homes plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; i si hi hagués dues
dones molent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no
sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst
l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a
casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

Allá suben las tribus, las tribus del Señor según la costumbre de Israel, a
celebrar el nombre Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio
de David.
Desead la paz a Jerusalén: “Vivan seguros los que te aman, haya paz
dentro de tus muros, seguridad en tus palacios”.

Escolta-ho en el vent
(Bob Dylan)
Per quants carrers l’home haurà de passar
abans que se’l vulgui escoltar.
Digue’m quants mars li caldrà travessar
abans de poder descansar.
Fins quan les bombes hauran d’esclatar
abans que no en quedi cap.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent;
escolta la resposta dins del vent.
Quants cops haurà l’home de mirar amunt
per tal de poder veure el cel.
Quantes orelles haurà de tenir
abans de sentir plorar el món.
Quantes morts veurà al seu entorn
per saber que ha mort massa gent.
Fins quant una roca podrà resistir
abans que se l’endugui el mar.
Quant temps un poble haurà de patir
per manca de llibertat.
Fins quan seguirà l’home girant el cap
per tal de no veure-hi clar.

Au, pren alè
1. Au, pren alè, canta la vida,
canta la teva fe.
Canta de cor, llança la crida,
canta la bona sort.
Obre drecera, lluny la quimera!
ves pel camí del sol.
En l’enyorança guarda esperança:
tot serà nou, si vols.
2. Canta el mati, guaita la cima
que el sol ha fet florir
Canta la nit, prega i estima,
sàpigues ser agraït.
Quan a vegades, les nuvolades
tornen de plom el cel.
Mai mira enrere! Lluita i espera,
canta amb més fort anhel.

