VIDA PARROQUIAL

Solemnitat de la Puríssima
Dissabte que ve, dia 8 de desembre,
celebrarem la solemnitat de la
Immaculada Concepció de la Verge
Maria a la missa de les 12 del matí.
La missa de la vigília serà el
divendres, dia 7, a les 8 del vespre.

Paloma Aragüe Calle
(www.espaisagrat.org)

DIUMENGE I D’ADVENT - CICLE C

Advent 2018 a Poblenou: Acollim la Llum

INFORMATIU

Diumenge II del temps d'advent, 9
de desembre de 2018.
Ba 5,1-9 / Sl 125 / Fl 1,4-6.8,11 /
Lc 3,1-6
Comença l’Advent
Avui, dia 2 de desembre, és el
primer diumenge d’Advent. La
nostra parròquia es disposa a viure
aquest temps litúrgic amb el lema
“Acollim la llum”, que ha estat
col·locat a la paret de darrera de
l’altar i que va ser escollit pel grup
de celebracions per a aquest tems
litúrgic.
“Siguem conscients” és la crida que
ens és adreçada per les lectures
bíbliques d’aquest primer diumenge.

Alguns pensaments sobre el
passatge d'avui
És ben comú i a tots ens passa, el
ritme de vida que portem –o ens
porta-, ens aboca cap a una rutina
que ens dóna seguretat, cap a
l’adquisició d’uns hàbits i costums
que ens fan la vida més fàcil, o si
més no, més còmoda. Ens ubiquem
en una zona de confort que ens ajuda
a tenir-ho tot controlat sense gaires
més esforços.
Però vet aquí que la saviesa de la
litúrgia ens ve a colpejar amb un
temps preciós, que és l’Advent, per
desvetllar-nos, per convidar-nos a
posar una mirada atenta en tot allò
que fem i som cada dia. I tot això
per què, quan arribi el Nadal, quan
arribi el Fill de l’Home, el puguem
reconèixer i rebre amb plena
consciència.
Alcem el cap ben alt, disposem el
nostre cor, obrim els ulls... en Jesús
ens ve la salvació!
Ja sabem què hem de fer, però
avancem encara més!
Aprofitem l’Advent per fer-nos més
sensibles.
És l’amor que creix fins a vessar!
Bon camí!
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Caixetes...................................8,15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

L’advent que avui comencem és una crida a
acollir la llum de Déu i ho simbolitzem per mitjà
d’una corona amb espelmes.
Tothom sap que la natura és el miracle que
neix en cada instant, quan l’energia del sol
s’escampa entre els núvols, les boires i les
ombres, acariciant suaument el planeta.
Així mateix, sense adonar-nos, arriba
Déu a la vida de tot esser humà i ens inunda
amb la seva presència. No sabem dir qui és Déu , però sentim que
ens omple de pau, de llum i de força.
Avui la paraula de Déu ens fa una crida a viure conscients, a estar
desperts afrontant el present amb responsabilitat i coratge.
Que la nostra espera d’un món millor, més agermanat i més just,
estigui dignificat pel nostre esforç confiat i constant i per la força de
l’esperança.

Amb aquest text, amb caire de pregó, comencem l'Advent a la
Parròquia de Poblenou. I com cada any, des de fa molts, el grup de
celebracions ens hem trobat per preparar-lo, aquest any, això sí,
amb Mn. Josep després de molts anys de fer-ho amb en Ramon. De
la reflexió de l'Evangeli i dels textos que hem compartit, n'ha sorgit
el lema d'aquest Advent, "Acollim la Llum" i també un petit lema per
cadascuna de les quatre setmanes que avui comencen: "Siguem
conscients", "Aplanem el camí", "Compartim" i "Confiem com
Maria". L'Advent, de ben segur, ens portarà llum, la llum de Déu.
Ara cal que nosaltres estiguem prou atents per saber acollir-la.
Farem camí plegats.
M.J.H.

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 de Jeremies (Jr 33,14-16)

«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compliré aquella
promesa que tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà. Aquells dies,
aquells temps, faré néixer a David un plançó bo, que es comportarà en
el país amb justícia i bondat. Aquells dies serà salvat el país de Judà i
viurà confiada la ciutat de Jerusalem. I a ell l’anomenaran: El-Senyorés-el-nostre-bé.»

Salm responsorial [24,4-5ab.8-9.10.14]

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / feu que
aprengui els vostres camins. / Encamineu-me en la vostra
veritat, instruïu-me, / perquè vós sou el Déu que em salveu.
El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon camí als
pecadors. / Encamina els humils per sendes de justícia, / els
ensenya el seu camí.
Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor fidel / per als qui
guarden la seva aliança. / El Senyor es fa conèixer íntimament
als seus fidels, / els revela la seva aliança.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Tessalònica (1Te 3,12.4,2)

Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor que us
teniu els uns als altres i a tothom, tal com nosaltres també us estimem.
Que ell refermi els vostres cors perquè siguin sants i nets de culpa
davant Déu, el nostre Pare, el dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà
amb els seus sants. Amén.
I ara, germans, volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el
Senyor. Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera de
comportar-vos i d’agradar a Déu; ja ho feu, però us demano que
avanceu encara més. Ja sabeu els preceptes que us vam donar de part
de Jesús, el Senyor.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 21,25-28.34-36)

En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi haurà prodigis al
sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l’ai al

cor, esverades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l’alè
de por, pensant en els desastres que sobrevindran arreu del món,
perquè fins l’estelada del cel trontollarà. Llavors veuran venir el Fill de
l’home sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat. Quan tot
això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu
alliberats.
»Estigueu atents sobre vosaltres: Que l’excés de menjar i beure o
la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a
sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur com un llaç, per a
tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió
i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de succeir, i us
pugueu mantenir drets davant el Fill de l’home.»
Un camí obert a l’esperança
Jesús,
cada any la celebració de l’Advent em convida
a mirar amb profunditat les realitats
que estic vivint aquí a la terra.
Els meus ulls veuen allò que passa i es destrueix;
tu, en canvi, m’anuncies allò que està venint.
L’Advent és temps d’esperança i de promesa;
m’ofereix un horitzó que m’empeny a viure
les realitats de cada dia amb més fidelitat.
Tu m’ensenyes a contemplar-les
i a viure-les des de la perspectiva de Déu.
Des d’ara, t’obro el cor i t’acullo a casa meva.
La teva presència ha estat i és encara
una força que em fa descobrir i valorar
la grandesa de tota persona humana.
En tu i per tu, em sento fill estimat del Pare
i en cada persona hi descobreixo un germà,
company de ruta aquí a la terra,
i company de vida eterna i de felicitat en el cel.
Crec en tu i et demano que estiguis sempre en mi.

Josep Codina

