Lectures del diumenge dia 17, III
d’advent
1ª: Is 61, 1-2. 10-11; Sl 62,72,90;
Ev: Jo 1:6-8, 19-28

GRUPS REFLEXIÓ CRISTIANA - CATEQUESI
Dissabte vinent dia 16, hi ha sessió dels
Grups de Reflexió - Catequesi

CONCERT FIDELGOSPEL
Dissabte vinent, a les 9 del vespre, hi
haurà el concert que ens oferirà Fidelgospel

CELEBRACIÓ PERDÓ
El diumenge dia 17, a les 12 del migdia,
hi ha la Celebració del Perdó.

CARITAS
Càritas Poblenou busca persona
voluntària per acompanyar a persones a fer
tràmits amb els que no en són capaces per
sí mateixes.

Diumenge 2 d’Advent any B

Pregària per començar
“Esperem un cel nou i una terra nova,
on regnarà la justícia”. Així ho vivien les
comunitats cristianes, convençudes que el
Senyor vindrà. I esperaven la seva vinguda.
Jesús ens obre camins que recorre.
Visquem aquesta celebració com una crida
d’aquell que acull sense condicions.
Tal com acaba la lectura de Sant Pere:
“que ell ens trobi en pau, immaculats,
irreprensibles”.
Després comunió
Gràcies, Pare, tu que ets font de
constància i esperança.
Et volem oferir la nostra disposició per
acollir a tot germà nostre sense prejudicis
de cap mena.
Tu, Pare, que no jutges per les
aparences, ajuda’ns a no defallir en els
intents, una i altra vegada.
Que tots els pobles avancem cap a la
germanor universal, que cessin els odis, les
guerres i la fam.
Jesús, gràcies per obrir-nos rutes i
mostrar-nos el camí.

PROGRAMA DE L’ADVENT I NADAL
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 migdia, 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.

Procés de canvi

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 173,15
Caixetes ciris ............................... 51,40
Caixetes: ..................................... 43,95
Caixetes Càritas: .......................... 13,25
Menjador .................................. 145,00

PREGÀRIES D’ADVENT

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
10 de desembre del 2017 Núm. 722

L’ e g o i s m e
sempre ens porta per
camins equivocats, ens
descentra i no ens
deixa avançar. Però
Déu no ens abandona
a la nostra dissort. Ell
“ve en força” (Js
40,10) i ens envia
amorosos “missatgers”
(Mt 1,1) que ens
ajuden a adoptar actituds d’autocrítica o de “conversió” (Mt 1,4) i, així, entrar
en la dinàmica i la netedat de l’Esperit (Mc 1,8).
Certament, la “netedat de cor” que pregona Jesús (Mt 5,5) ens obra la
panoràmica necessària d’uns “cels nous i d’una terra nova on farà estada la
justícia” (2 Pe 3,14).
Podria ser que algú de nosaltres, si anem passant per aquest procés de
purificació, el Senyor ens convidés també a donar esperança a un món massa
desencisat: “Consoleu, consoleu el meu poble” (Js 40,1).
M.S.
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Lectura de la segona carta de sant Pere Pe 3, 8-14
Estimats, hi ha una cosa que no heu d’ignorar: per al Senyor, un dia és com mil anys,
i mil anys, com un dia. No és que el Senyor retardi el compliment de la promesa, com
alguns suposen que fa; més aviat és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú es
perdi, sinó que tothom arribi a la conversió. Però el dia del Senyor vindrà, i arribarà com
un lladre. Sabent, doncs, que tot això s’ha de dissoldre, penseu amb quina santedat i amb
quina pietat us heu de comportar. Espereu la vinguda del dia de Déu. Nosaltres, tal com ell
ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia. Per tant, estimats,
mentre espereu això, mireu que ell us trobi en pau, immaculats i irreprensibles.
Salm responsorial 85
Jo escolto què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau al seu poble / Ell és a
prop per salvar els seus fidels, / i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bondat i la pau; / la fidelitat
germinarà de la terra / i la bondat guaitarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja / i la nostra terra donarà el seu fruit. / La bondat
anirà al seu davant, / encaminarà les seves petjades.
Salmo Responsorial (Sl 84)
Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios anuncia la paz a su pueblo y
a sus amigos.” La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en
nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante é1, la salvación seguirá sus pasos.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 1, 1-8
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu. En el profeta Isaïes hi ha escrit:
Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. És la veu d’un que crida en
el desert: Prepareu el camí del Senyor aplaneu les seves rutes. Es presentà, doncs, Joan,
que batejava en el desert i que predicava un baptisme de conversió per al perdó dels
pecats. Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem,
confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. Joan duia una roba de pèl
de camell i portava una pell a la cintura; s’alimentava de llagostes i mel boscana. I predicava
així: -Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligarli les corretges de les sandàlies. Jo us batejo amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit
Sant.

Pregària eucarística: Preparem la vinguda de Jesús!

Déu de la Justícia, avui ens has posat com a model Joan Baptista, un home
extremadament sincer, totalment entregat al servei dels més pobres.
Un home que buscava la veritat i confiava en la manifestació de Jesús.
I quan el va veure al Jordà el va reconèixer com a Messies i Salvador.
Per això ens ajuntem a Ell, i cantem la teva bondat.
Sant, Sant, Sant
Déu de la Vida envia l’Esperit Sant sobre aquest pa i sobre aquest vi.
L’Esperit que planava damunt el Jordà i penetrava el cor de Joan Baptista i
dels seus seguidors.
L’Esperit que comunicava Jesús als seus amics i amigues el vespre que,
prenent el pa, els va dir:
Preneu i mengeu-ne tots que això és el meu cos entregat per vosaltres.
El vespre que, agafant la copa de vi, els va anunciar:
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 en remissió
dels pecats. Feu això que és el meu memorial.
El teu Esperit ha convertit el pa i el vi en Cos i Sang de Jesús. Vida Nova
entregada a nosaltres. Amor gratuït ofert als qui necessitem sentir-nos estimats.
Pau i harmonia que vol abraçar les nostres vides i les vides de tots aquells amb
qui ens anirem trobant.
Somriure interior que vol il·luminar els espais tristos del nostre cor.
Paraula sincera que ens vol comunicar tendresa enmig de la monotonia del
dia a dia.
Pare, que el teu Esperit faci de nosaltres pessebres vivents, espais oberts a
l’esclat de la vida, de la Bona Notícia del teu amor.
El teu Esperit que posa en nosaltres les paraules de Jesús.
Parenostre ...

