Col.lecta: ................................... 137,31
Caixetes ciris ............................... 75,99
Caixetes: ..................................... 46,78
Caixetes Càritas: .......................... 27,00
Menjador .................................. 200,00
Lectures diumenge vinent dia 24
desembre, IV Advent
1ª: Rm 16:25-27; Sl 89; Ev: Lc 1:2638

CONCERT FILDEGOSPEL
Aquest dissabte, a les 9, després de
l’eucaristia.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge dia 17, a les 12.
Dimarts, dia 19, a 2/4 de 9 del vespre
(20,30)

CARITAS POBLENOU
Acollida: dimarts de 7-8 del vespre

PREGÀRIA ADVENT
Començar
En aquesta tercera setmana ens
disposem a escoltar la veu dels diferents

profetes d’abans de Jesús, i la veu de tants
profetes que ens són contemporanis. Ells ens
desvetllen amb la seva vida l’autèntic Regne
de Déu.
Les lectures ens animen a l’esperança
i a la paciència, ens parlen de somnis de futur,
d’un futur que ja es fa present en els nostres
dies si donem pas a l’Esperit que ja és aquí.

Diumenge 3 d’Advent any B.
Esperar i actuar amb alegria

Després comunió
Pare nostre, voldríem tenir l’alegria i
l’esperança d’Isaïes, quan anuncia la
proximitat de la salvació, la teva presència.
Voldríem tenir la seva capacitat
d’encoratjar i de donar esperança als
desanimats.
Et donem gràcies pels nostres profetes
contemporanis, ells , amb la teva llum ens
ajuden a veure millor i denunciar la situació
que vivim. Ells i elles obren camins de
compromís per un món més just, solidari, i
misericordiós, on els més petits són els més
estimats.
Avui ens hem fixat amb Asia Bibi,
condemnada injustament en el seu dia , i un
alcalde alemany, compromès amb els
refugiats.

INFORMATIU

ECONOMIA 10-12-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
17 de desembre del 2017 Núm. 723

16 desembre, a les 9 del vespre, a l’Església, concert de Fildegospel.
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.

FULL

PROGRAMA DE L’ADVENT I NADAL

Les preguntes que fan a Joan Baptista expressen
bé l’estat d’ànim que hi havia a Israel a l’època del
naixement de Jesús: esperaven un Messies, un
Salvador...i, en algunes, aquesta espera s’havia
transformat en impaciència. Podem constatar que no
tots esperaven el mateix: per això hi ha un “bombardeig”
de preguntes diverses a Joan baptista...
I nosaltres, esperem alguna cosa o algú? La societat actual a vegades és
considerada com una societat depressiva. Vivim moltes decepcions, tribulacions
i ja no esperem res o quasi res.
Entrar a l’Advent és tot el contrari: és esperar-ho tot, és obrir-nos al
misteri de l’Amor encarnat. L’Advent és un temps per mirar cap endavant, no
cap enrere. El passat no el podem canviar, però el present i el futur sí.
Tradicionalment el tercer diumenge s’anomenava el diumenge de
“Gaudete”, que vol dir en llatí: “alegreu-vos”, “estiu alegres”. Però, és lícit
estar alegres havent-hi tantes guerres, tants problemes i tanta misèria...?
Evidentment, no es tracte d’una alegria qualsevol. Es tracte d’una alegria
profunda de tenir confiança en l’actuació de Déu, en els seves promeses. Es
tracte de l’alegria de la nostra comunitat, alegria d’acollir la Paraula de Déu,
alegria d’una vida fraterna, alegria d’anunciar que el Regne de Déu és a prop.
Joan Baptista donava testimoni de la llum, era una veu que cridava en el
desert. Nosaltres estem tots cridats a ser “joans Baptistes”, a ser veus que
anuncien la nostra esperança: l’avinguda del Regne de Déu. I no es tracte
només de paraules, de dir-ho. Es tracte de viure-ho, d’encarnar-lo...de ser
veus “encarnades”. La coherència entre paraules i actes és font d’una profunda alegria. Esperem el Regne de Déu, i per això ja ens mobilitzem amb alegria,
ara i aquí, per construir-lo i començar a viure’l.
P.L.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del llibre d’Isaïes Is 61, 1-2. 10-11
L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar
la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als presos
el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor. Aclamo el Senyor ple de goig, la meva
ànima celebra el meu Déu, que m’ha mudat amb vestits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de
felicitat, com el nuvi coronat amb una diadema, com la núvia que s’engalana amb joiells. El Senyor
Déu farà germinar el benestar i la glòria davant de tots els pobles com la terra fa créixer la brotada o
el jardí fa néixer la sembra.

Salm responsorial sl 67, 72, 90
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, que ens faci veure la claror de
la seva mirada. La terra coneixerà els vostres designis, i veuran tots els pobles la
salvació.
Que les muntanyes duguin la pau al poble, que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats i salvats els fills dels pobres; que desfaci els
opressors.
Que l’amabilitat del Senyor reposi damunt els seus servents; doneu encert a
l’obra de les vostres mans. Que el Senyor es recordi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens beneeixi a tots, petits i grans.

Salmo responsorial sl 67, 72, 90
Ten compasión de nosotros y bendícenos; míranos con buenos ojos, para
que todas las naciones de la tierra conozcan tu voluntad y tu salvación.
Ofrezcan las montañas y los cerros paz y rectitud al pueblo. ¡Que haga
justicia el rey a los pobres! ¡Que salve a los hijos de los necesitados y aplaste a
los explotadores!
Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Que el Señor
se acuerde de nosotros y nos bendiga, que nos bendiga a todos, pequeños y
mayores.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 1:6-8, 19-28
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni: vingué a donar testimoni de la
Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donarne testimoni. Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusalem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «¿Qui ets tu?». Ell, sense cap
reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el Messies». Li preguntaren: «¿Qui ets, doncs?
¿Elies?». Els diu: «No el sóc÷». Li digueren: «Doncs, ¿qui ets? Hem de donar una resposta
als qui ens han enviat: ¿què dius de tu mateix?». Digué: «Sóc una veu que crida en el desert:
“Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes». Alguns dels enviats, que eren
fariseus, li preguntaren encara: «¿Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el
Profeta?». Joan els respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu,
ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja
del calçat». Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

Pregària eucarística: Jesús ve per ajudar-nos!

Pare, avui ens has posat com a model Joan Baptista, un home
extremadament sincer, totalment entregat al servei de la justícia.
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
Pare, 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 i
dones per al perdó dels pecats. Quan fareu això us recordareu de mi.
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 ...

