Diumenge 31 desembre, Sagrada Família
1ª Lec. Sir 3,3-7.14-17a; Salm 127;
Col 3,12-21; Lc. 2, 22-40

NADAL
Missa del Gall, a les 11 de la nit
Dilluns 25, NADAL, 10 i 12 del matí

CONCERT DE NADAL
Diumenge dia 24, a la 1 del migdia,
Concert de Nadal per la Coral Pinedenca.

1, 6 DE GENER
Dia 1 de gener, eucaristies a les 10 i
12 del matí. No hi haurà anticipada.
Dia 6 de gener, Reis, anticipada a les
8 divendres, misses a les 10 i 12 del matí,
No hi haurà anticipada del diumenge

PREGÀRIES D’ADVENT
Pregària al començar
Senyor de l’Advent, gràcies

Diumenge 4 d’Advent any B.
Anunci a Maria

Pregària després comunió:
Déu sempre just i amable, enmig
de les pors i els contratemps del món,
tu ets la nostra esperança.
Guarda’ns de tot mal, fes-nos tenir
sempre una actitud positiva davant de
la vida que ens porti a saber treure
profit de les circumstàncies més desfavorables.
Fes-nos estar en les coses per fer
l‘existència més passadora. Només
així, ens farem dignes del teu Fill, Jesús, que ha vingut per donar-nos vida
abundosa.

Bon Nadal a tots! i una bona
entrada d’any

PROGRAMA DE L’ADVENT I NADAL
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.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 196,15
Caixetes ciris ............................... 84,09
Caixetes: ................................... 101,76
Caixetes Càritas: .......................... 90,00
Menjador .................................. 320,00

perquè ens has estimat i no ens has pas
abandonat sinó que has estat fidel a la
promesa d’enviar-nos un Salvador.
Gràcies també per la fidelitat de
Maria que ha restat oberta a
l’acolliment de Jesús i ens l’ha donat a
la humanitat.
Que també nosaltres, Senyor, et
siguem ben fidels i disponibles, i et
deixem les pròpies mans perquè a través nostre segueixis guarint el món.

FULL

ECONOMIA 17-12-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
24 de desembre del 2017 Núm. 724

L’Evangeli d’avui ens parla de l’Anunciació de Jesús.
L’Àngel Gabriel diu a Maria “Tindràs un fill i li posaràs de
nom Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim”. I
davant del dubte de Maria, li diu: “L’Esperit Sant vindrà
sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva
ombra”.
Aquest Evangeli ha servit tot sovint per parlar de la
virginitat de Maria. Però també pensem que ens serveix per donar un nou
enfocament a aquesta virginitat i entendre el naixement de Jesús com el naixement
d’una nova humanitat. La virginitat de Maria ens diu dues coses: disponibilitat
a col·laborar en la gestació de la Nova Humanitat i comptar amb la força de
l’Esperit per aconseguir-ho.
El problema és que cal articular els mecanismes necessaris per fer possible
que aquesta nova humanitat desplegui tots els efectes damunt nostre. Cal trobar
la manera de que l’Esperit de Déu implementi aquesta nova humanitat, sigui
capaç de sotragar els fonaments de la nostra societat i que ens empenyi a
construir un nou món on prevalgui la gratuïtat abans que la productivitat.
Com ha de ser aquesta nova humanitat? Ha de ser una Humanitat que no
confiï amb els poderosos ni amb aquells que tenen el poder econòmic o social.
Ha de ser una nova Humanitat que actuï tal i com ho va fer Maria. Ella, quan
rep la noticia, creu, i se’n va a veure la seva cosina. Nosaltres hem de fer el
mateix. Creure, moure’ns, col·laborar i construir una nova Humanitat ja que
l’Esperit de Déu ens hi convida. Cadascú dintre seu ha de saber com actuar
per fer palesos els ideals de justícia, solidaritat i felicitat. Cal tenir un esperit
creatiu per dotar la Nova Humanitat d’una força i energia capaç de canviar els
esquemes polítics i socials que són caducs i decadents.
Entre tots posem el nostre gra de sorra.
Grup R.
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Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 16:25-27
Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la Bona Nova que us
anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, i que és la revelació del pla de Déu, amagat
en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum, per la decisió del Déu etern,
d’acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast de tots els pobles, perquè siguin
obedients a la fe. Déu és l’únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.
Salm responsorial 89 (88) 2-5. 27-29
Senyor, cantaré tota la vida / els teus favor, / d’una generació a l’altre anunciaré / la
teva fidelitat. Tu has dit: «El meu favor és indestructible, / mantinc la fidelitat en el cel.»
He fet aliança amb els meus elegits, / jurant a David el meu servent: / «T’he creat per
sempre una dinastia, / mantindré per tots els segles el teu tron.»
Ell em dirà: «Ets el meu pare, / el meu Déu i la roca que em salva.» / Mantindré per
sempre el meu amor, / la meva aliança amb ell serà perpètua.

Pregària eucarística: Maria ens porta el Nadal
Avui, Déu nostre, ens presentes l’exemple de Maria, la mare de Jesús.
En ella hi trobem els mateixos valors que després van arrelar en Ell.
Un gran amor a la família, que descobrim en l’esforç que va suposar la
visita a Elisabet.
Una gran sensibilitat envers els pobres i els qui sofreixen, que s’expressa
en les paraules del Magnificat.
Una fe molt gran en Tu, Déu nostre, que li va fer dir sí enmig de molts
dubtes.
Maria, sabia en qui confiava. I tota la seva vida va ser un cant de lloança
a la teva bondat. Per això ens afegim a ella i cantem ...Sant, Sant, Sant

Salmo responsorial 89 (88) 2-5. 27-29
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, / anunciaré tu fidelidad por todas
las edades. / Porque dije: “Tu misericordia es un edificio eterno, / más que el cielo has
afianzado tu fidelidad.”
“Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David, mi siervo: / “Te fundaré un linaje
perpetuo, / edificaré tu trono para todas las edades.”
Él me invocará: “Tú eres mi padre, / mi Dios, mi Roca salvadora.” / Le mantendré
eternamente mi favor, / y mi alianza con él será estable.

Maria va ensenyar Jesús a compartir el Pa de Taula. I ell el va fer a
trossos i ens va dir:

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 1:26-38
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret,
per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de David, que es deia Josep,
i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: «Déu te guard, plena de
gràcia, el Senyor és amb tu.» Ella, es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava perquè la
saludava així. Però l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha concedit el seu favor.
Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim. El
Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre,
i el seu regnat no tindrà fi.» Maria preguntà a l’àngel: «¿Com pot ser això si jo no tinc
marit?» L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et
cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que naixerà l’anomenaran Fill de Déu.
També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era tinguda per
estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.» Maria va respondre:
«Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.» I l’àngel es va
retirar.

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 tothom en perdó
dels pecats. Feu això que és el meu memorial.

Preneu i mengeu-ne tots que això és el meu cos entregat per vosaltres.
Maria va ensenyar Jesús a donar la pròpia vida al servei dels altres, i ell
va agafar la copa plena de vi i ens va dir:

Maria ens ha portat el Nadal, una Vida Nova i diferent.
I nosaltres ens hem seguit reunint al llarg dels temps. Intentant fent
arribar la Bona Notícia a tots els pobles de la terra.
Tant de bo aquest Nadal seguim l’exemple de Maria: sapiguem viure en
família, ens recordem dels qui pateixen i trobem alguns moments per aplegarnos amb els altres cristians per celebrar la nostra fe. Com ara, que estem en
Comunitat, i diem la pregària de Jesús. Parenostre ...

