PURISSIMA
Divendres dia 8, és la Puríssima. Les
Eucaristies seran com un diumenge.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 9, sortida Canet d’Adri.

CÀRITAS
Necesssitem voluntaris per fer
«Acompanyaments puntuals per a tràmits».

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Nicolás
Aguilera Torres, de 85 anys; i José Torres
Cano, de 86 anys.

PREGÀRIES D’ADVENT
Pregària al començar:
Senyor de l’Advent,
Ensenya’ns a estar en actitud d’alerta

Diumenge 1 d’Advent any B
“Estigueu atents, vetlleu”
De vegades voldríem escriure des
de l’esperança i ens surten mots
des de la tristor. Voldríem tenir totes
les respostes i, en canvi, ens
sorgeixen més preguntes. Voldríem
ser aquella energia que contagia la
fe omplint a vessar, i en canvi,
sentim a dins un buit desconcertant.

Pregària després comunió
Donem gràcies. Hem començat junts,
un cop més, el camí de l’advent,
acabada la celebració ens cal tornar a
la vida plens del teu Esperit.
Omple’ns, doncs, de fe, esperança i
amor.
Que no girem els ulls davant situacions
difícils que viuen tantes persones d’aquí o
de més enllà, algunes de les quals ens truquen a la nostra porta.
Que res ens pugui separar d’aquest teu
amor que només té sentit de viure’l amb els
altres fent experiència de fraternitat.
Fes-nos persones d’Advent.

PROGRAMA DE L’ADVENT I NADAL
8 desembre, la Puríssima. Les eucaristies com un diumenge.
16 desembre, a les 9 del vespre, a l’Església, concert de Fidelgospel.
17 desembre, diumenge, Celebració del Perdó, a les 12 migdia.
19 desembre, dimarts, Celebració del Perdó, 2/4 de 9 del vespre (20,30).
24 desembre, diumenge, a la 1 del mgdia, concert per la Coral Pinedenca.
24 desembre, diumenge, a les 11 de la nit, Missa del Gall
25 de desembre, Nadal. Eucaristies a les 10 i 12 del matí.

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 82,92
Caixetes ciris ............................... 71,68
Caixetes: ....................................... 9,90
Caixetes Càritas: .......................... 18,20
Menjador .................................. 500,00
Lectures del diumenge II d’Advent,
10 de desembre
1ª: Pe 3, 8-14; Sl 85; Ev: Mc 1, 1-8

i d’escolta per saber copsar i acollir el
missatge de Jesús.
Ajuda’ns a mantenir-nos crítics i autocrítics i a actuar amb prou lucidesa per no
deixar que ens ofeguin l’esperit i per restar
amos de les nostres decisions.
Quan estem cansats i desanimats
ajuda’ns, Senyor, a recuperar l’esperança i
les ganes de lluita. I en aquesta hora
carregada de foscor i de violència fes-hi
esclatar poderosa la teva llum i la teva pau
perquè ens projectin cap endavant.

FULL
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Camí de bosc, dessota els mots,
incert mestratge.
Camí eixut, pou de tardor.
I el dol es gronxa.
El nostre temps de vida és breu
en comparació amb el curs que fa
la humanitat. Ens sembla que els
temps convulsos que vivim són
únics, perquè són els nostres, però
la història humana és plena de
realitats on venç l’odi, la humiliació,
l’egoisme, la injustícia, la mentida...
Com mantenir així la flama encesa?
Com trobar en aquest món esquerp
i bel·ligerant, l’espai de la fe, la
confiança, la pau interior? Com
lluitar mantenint-nos desperts i
fidels al missatge de Jesús?

“Estigueu atents, vetlleu, no sabeu
quan vindrà el temps decisiu”, “el tindreu
aquí en l’hora menys pensada”.
L’Evangeli ens recorda que Jesús pot
venir en qualsevol moment. Però com
es vetlla aquesta arribada? O sempre hi
és?
Seré qui espera
en la bella solitud.
No cal res més
si es va a l’essència.
I cal que no ens confonem, aclaparats
pel món. Cal que ens trobem en la
recerca interior per renéixer forts a
l’exterior. Cal que anem a l’essència humana i no ens deixem arrossegar per tot
el que ens deshumanitza. En aquest món
del segle XXI, sovint colpidor i
angoixant, sovint hiperconnectats a un
món virtual paral·lel, estiguem atents,
vetllem. No ens mirem tant el melic,
mirem l’altre. No ens deixem arrossegar
per l’odi, escampem pau. Visquem l’ara
amb consciencia plena de la realitat que
vivim, del que som i del que no som, del
que tenim i del que ens manca.

Estimar i avançar.
Tot és senzill si ho fem senzill.
Cadència de la vida,
compassada.

I de la fe, la vida
en l’equilibri de l’instant.
No hi ha neguit, hi ha pau,
i un suau silenci.
M.J.H.
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Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 1, 3-9
Germans, sempre beneeixo Déu per vosaltres, pensant en la gràcia que us ha donat
en Jesucrist. De tot us ha enriquit en ell: de tot do de paraula i de coneixement.
El testimoniatge que doneu de Crist s’ha refermat tant entre vosaltres que no us
manca cap mena de do, mentre viviu esperant la manifestació de Jesucrist, el nostre Senyor.
Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, el nostre Senyor, sigueu
trobats irreprensibles. Déu és fidel, i és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu
Fill Jesucrist.

Pregària eucarística: Jesús ve a nosaltres!
Envia, Pare, el teu Esperit que fa viure totes les coses. Fes que aquest Pa i aquest Vi
siguin per a nosaltres llavor d’amor i d’esperança.
Que siguin per a nosaltres Vida de Jesús, força interior, amor que no es rendeix ni es
cansa.
Per això ens fixem cada vegada en l’exemple de Jesús, que es va donar fins al final.
Recordem aquell vespre en què Jesús va agafar el Pa, el va partir i el donava als seus
dient:

Salm responsorial 79
Pastor d’Israel, escolta’ns. Tu que tens querubins per carrossa, desvetlla
el teu poder, vine a salvar-nos

Preneu i mengeu-ne tots que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Déu de l’univers gira des del cel els teus ulls, vine i visita aquesta vinya,
que la teva mà havia plantat i havia fet robusta i forta.

Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang. Sang de
l’Aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes i dones per al
perdó dels pecats. Quan fareu això us recordareu de mi.

Que la teva mà reposi sobre l’home que serà el teu braç dret. No ens
apartarem mai més de Tu, guarda’ns la vida / perquè invoquem el teu nom.
Salmo responsorial 79
Pastor de Israel, escuchanos. Tú que tienes querubines por carroza, desvela tu poder, ven a salvarnos.
Dios del universo gira desde el cielo tus ojos, ven y visita esta viña, que tu
mano había plantado y había hecho robusta y fuerte.
Que tu mano repose sobre el hombre que será tu brazo derecho. No nos
apartaremos nunca más de Ti, guardanos la vida porque invocamos tu nombre.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 13, 33-37
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Estigueu atents, vetlleu. No sabeu
quan vindrà el temps decisiu. L’home que se’n va a terres llunyanes, sortint de casa deixa
els seus criats responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana
que vetlli. Igual heu de vetllat vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de la casa; no
sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí a l’hora
menys pensada: mireu que no us trobi dormint. I això que us dic a vosaltres ho dic a
tothom: Vetlleu.

Després va agafar una copa plena de vi, i els la donava dient:

Aquí trobem el sentit de la vida: entregar-ho tot per amor i restar oberts a Tu, Déu de
Vida i de Felicitat.
Per això et presentem ara aquells a qui voldríem estimar més.
En primer lloc els de casa. Que sapiguem tractar-los amb delicadesa, i donar-los el
que necessiten.
Per tots els nostres amics i amigues, que no tinguem enveges, ni gelosies, sinó més
aviat ganes de fer-los més contents.
Pels companys de la feina, de l’Escola, que ens vegin com a bons col·laboradors,
sempre disposats a atendre’ls i a ser-los útils.
Per totes aquelles persones que trobem esporàdicament: que el nostre anonimat no
ens dispensi d’atendre-les amb les mateixes atencions amb què ho faríem a un de casa.
També et preguem, Pare, per tots els difunts. Els de les nostres famílies (...), per tots
els amics i coneguts i per tots els qui moren sense que ningú no pregui per ells ni els recordi.
I una vegada més, bon Déu, et preguem per la Pau a la Terra. Que no es justifiqui mai
la violència en nom teu, sinó que es busquin incansablement camins de diàleg i d’entesa
entre les persones i els pobles.
Finalment, Pare, et preguem per l’Església. Que sigui Casa de Tots, guiada pel teu
Esperit de Llibertat. Que cap autoritarisme ni tancament impedeixin l’acció del teu Esperit
Renovador. Que sigui una veritable família i et pugui dir plena de goig ...Parenostre ...

