Lectures del diumenge I d’Advent
Any B, 3 de desembre
1ª: Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; Sl 79;
2ª: 1 Cor 1,3-9; Ev: Mc 13, 33-37

PROGRAMA
DE L’ADVENT I NADAL
3 de desembre, 1er diumenge
d’Advent
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 de Nadal 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.

GRUP CELEBRACIONS
El proper dimarts dia 28, a les 8 de la
tarda, es reuneix el Grup de Celebracions
per acabar de preparar el Nadal.

Dilluns 27, es fa la sortida de quart
dilluns a Les Planes d’Hostoles.

GRUPS
REFLEXIÓ
CATEQUESI
dissabte dia 2

Diumenge XXXIV de durant l’any A

-

Al final, el què se’ns valorarà.

El proper dissabte hi ha sessió dels
Grups de Reflexió- Catequesi, a 2/4 de 7
de la tarda.
Si vols aprofundir en l’evangeli del
diumenge vine cada primer i tercer dissabte
de mes.

CÀRITAS POBLENOU
Reunió responsables
menjador

del

Aquesta setmana s’han reunit els responsables dels diferents equips del menjador
per tal de coordinar les seva feina i els
equips.
El tractament del menjar, la coordinació
de cada equip, els protocols que s’han de
seguir.... van ser alguns dels temes tractats
en la reunió.

Reunió de la Junta de Càritas
També aquesta setmana s’ha reunit la
Junta de Càritas Poblenou.Repassar i coordinar les diferents activitats que es porten
a terme. Controlar l’economia amb els seus
pressupostos i el recull que es fa de totes les
activitats i com es porten a terme.

Acollida
Cada dimarts de 7-8 de la tarda

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 185,08
Caixetes ciris ............................... 35,19
Caixetes: ................................... 117,50
Caixetes Càritas: .......................... 32,00
Menjador .................................... 60,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 19-11-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
26 de novembre del 2017 Núm. 720

Corre (corria) el rumor que al Papa Joan Pau I (el que
va durar 33 dies) el van assassinar. També corria que, per
això, el papa Francesc va anar a viure a la residència de Santa Marta i no al
palau que li tenien reservat. Ja només de pensar això, que hi ha la possibilitat
que algú –de dins- pugui pensar en assassinar al mateix Papa, jo m’esgarrifo.
Llegeixes que ara hi ha gent poderosa dins el Vaticà que va en contra del
Papa, i no amigablement. I no només per la seva doctrina i litúrgia és pel que
estan horroritzats, sinó per la seva manera de ser Papa: s’acosta als presos,
als malalts, marginats, als qui viuen al carrer, els pobres...als no-creients, als
d’altres creences....amb autobús si pot....
Mentre veiem que aquest Papa és admirat per molts – i fins i tot per nocreients- per la seva manera de ser Papa, a dins l’estament eclesiàstic –aquells
que hi tenen poder i també interessos i ganes de fer carrera- el voldrien apartar. Tal com diu J.M. Castillo : A Jesús el van rebutjar i perseguir els més
qualificats (sacerdots, fariseus, Mestres de la Llei) i el van acollir i seguir aquells
que més necessiten (pobres, malalts, marginats, ...) Al Papa, el rebutgen els
de dins (La Cúria, bisbes i cardenals) i l’acullen i és motiu d’esperança dels
més necessitats.
Què és l’Església sinó servidora de la fe? Què són els seus representants
sinó servidors de les comunitats de fe?
El que s’acosta més al seguiment a Jesús no és fidelitzar cap doctrina ni
cap litúrgia, sinó visitar i ajudar malalts, presos, pobres...Al final, haurem de
donar compte de com hem actuat amb els nostres germans i sobretot amb els
que més ens necessiten, que no pas si hem estat fidels als Credos, Dogmes,
normes i litúrgies més o menys boniques.
Així ho diu, ben clar, avui la lectura de Mateu al final del seu evangeli: el
que val en aquest món és el que pots ensenyar de les teves mans plenes o no
d’estimació i atenció als més febles. Això és el que val
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Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 34,11-12.15-17)
Això diu el Senyor Déu: «Jo mateix buscaré les meves ovelles i en faré el recompte.
Les comptaré com el pastor recompta el seu ramat el dia que es troba amb les ovelles
dispersades, i les recolliré de tots els llocs on s’havien dispersat el dia de núvols i boira. Jo
mateix faré pasturar les meves ovelles, i jo mateix les duré a reposar, diu l’oracle del
Senyor Déu. Buscaré l’ovella perduda, faré tornar la que s’havia allunyat, embenaré la que
s’havia fet mal, faré posar bona la malalta, mantindré les grasses i robustes, les pasturaré
totes amb justícia.» I a vosaltres, el ramat, el Senyor Déu us diu això: «Judicaré entre l’un
i l’altre, moltons i cabrits.»
Salm responsorial [22,1-2a.2b-3.5.6 (R.: 1)]
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, em fa descansar en prats
deliciosos.
Em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna. Em guia pels camins
segurs per l’amor del seu nom.
Davant meu pareu taula vós mateix, i els enemics ho veuen; m’heu ungit
el cap amb perfums, ompliu a vessar la meva copa.
Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor m’acompanyen tota la vida, i
viuré anys i més anys a la casa del Senyor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 15,2026.28)
Germans, Crist ha ressuscitat d’entre els morts, el primer d’entre tots els qui han
mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels
morts: tots són d’Adam, i per això tots moren, però tots viuran gràcies al Crist, cadascun
al moment que li correspon: Crist el primer; després, a l’hora que ell vindrà, els qui són de
Crist; a la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d’autoritat o de poder, com a
coronament de tot, posarà el Regne en mans de Déu, el Pare. Perquè ell ha de regnar fins
que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la
Mort. I quan tot li haurà estat sotmès, el Fill mateix se sotmetrà a Déu, que li ho haurà
sotmès tot. Així Déu serà tot en tots.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 25,31-46)
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Quan el Fill de l’home vindrà amb el
seu poder, acompanyat de tots els àngels, s’asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant

d’ell tots els pobles. Llavors els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles i les
cabres, i posarà les ovelles a la dreta, i les cabres a l’esquerra.
»Després el Rei dirà als de la seva dreta: Veniu, beneïts del meu Pare: preneu possessió
del Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia fam,
em donàreu menjar; quan tenia set, em donàreu beure; quan era foraster, em vau acollir;
quan em veiéreu despullat, em vau vestir; quan estava malalt, em vau visitar; quan era a la
presó, vinguéreu a veure’m.
»Els justos li respondran: Senyor, quan us vam veure afamat i us vam donar menjar, o
que passàveu set, i us vam donar beure? Quan us vam veure foraster i us vam acollir, o
despullat, i us vam vestir? Quan us vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure-us?
»El Rei els respondrà: Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que fèieu a cadascun
d’aquests germans meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi.
»Després dirà als de la seva esquerra: Lluny de mi, maleïts: aneu-vos-en al foc etern
preparat per al diable i els seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam, no em donàreu menjar;
quan tenia set, no em donàreu beure; quan era foraster, no em vau acollir; quan em veiéreu
despullat, no em vau vestir; quan estava malalt o a la presó, no em vau visitar.
»Ells li respondran: Senyor, quan us vam veure afamat o que passàveu set, foraster,
despullat, malalt o a la presó, i no vam fer res per vós?
»Ell els contestarà: Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que deixàveu de fer a cadascun
d’aquests, per petit que fos, m’ho negàveu a mi.
»I aniran als suplicis eterns, mentre que els justos entraran a la vida eterna.»
Salmo Responsorial

(Ps 23)

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso.
En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del
remans y conforta mi alma; me guía por los senderos de justicia, por amor a su
nombre;
Me preparas una mesa ante mis enemigos, perfumas con ungüento mi
cabeza y me llenas la copa a rebosar. Lealtad y dicha me acompañan todos
los días de mi vida; habitaré en la casa del Señor por siempre jamás.

Diumenge vinent, 1er d’Advent
«Hi ha persones desganades que no troben bo cap aliment, i persones apàtiques que no
es belluguen per res. Contra la desgana i l’apatia, el temps d’Advent vol despertar en
nosaltres el desig, la nostàlgia, la il.lusió i l’encontre amb Déu» (la missa de cada dia)

