VIDA PARROQUIAL

Compartim

Enterrament
Diumenge passat, dia 9, vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família de Carmen Rodríguez
Ortega, de 87 anys. I l’endemà,
dilluns dia 10, van tenir lloc les
exèquies de Marcelino Brugulat i
Capdevila, de 85 anys.

El grup de celebracions ens proposa
per a aquest tercer diumenge
d’Advent el lema: “Compartim”.
Aquest lema es fa ressò de les
indicacions que ofereix Joan
Baptista a l’Evangeli que es
proclama avui en la celebració de
l’Eucaristia.

Celebració comunitària de la
Reconciliació
Dimarts que ve, dia 18, es farà a
l’església parroquial la celebració
comunitària de la reconciliació
corresponent a aquest temps
d’Advent. Començarà a dos quarts
de nou del vespre.

CÀRITAS
Acollida: Dimarts, de 19-20
Informació: Dijous, de 18-19
Inscripcions: Dijous, de 19-20
Taller de teatre: Dissabte, de 12-13
HORARI DESPATX PARROQUIAL
Dimecres, de 18-18.30
Dissabte, de 11-12

DIUMENGE III D’ADVENT - CICLE C

Joan Baptista, home valent i
innovador.

INFORMATIU

Diumenge IV del temps d'Advent
C, 23 de desembre de 2018.
Mi 5,1-4a / Sl 79 / He 10,5-10 / Lc
1,39- 45

16 de desembre del 2018 Núm. 775

FULL

ECONOMIA 9-12-18
Col·lecta: ............................. 117,00
Caixetes Càritas: .................. 115,00
Caixetes.................................32,56
Menjador............................... 45,00

Concert de Nadal
La Coral Pinedenca oferirà un
concert amb cançons de Nadal
diumenge que ve, dia 23, a tres
quarts d’una, a l’església parroquial.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

El text d'Evangeli que l'Església
proposa aquest 3r diumenge de l'Advent
relata que la gent demanava consells a
Joan Baptista, sobre com havien d'actuar,
a més, demanaven el baptisme… Explicita
que hi havia entre ells publicans i soldats.
Joan els diu: compartiu amb els necessitats; no feu
servir la violència; no extorsioneu ningú; estigueu satisfets amb la vostra
paga, etc. Que bé! Podríem pensar: tant de bo avui tot fos igual. Tant de
bo molta gent demanés el baptisme, tant de bo l'Església parlés clar sobre
el repartiment de les riqueses i la corrupció…
La realitat és que necessitem persones com Joan Baptista. Era fill
de Zacaries, un sacerdot del Temple. Joan no segueix la tradició
sacerdotal de la seva tribu: no va a servir en el Temple, sinó que va a
predicar al costat del riu Jordà. No proposa ritus de purificació personal
com era el costum, sinó un baptisme de conversió. És valent i innovador.
Parla sense por: anuncia la bona nova del Messies que vindrà, i denuncia
al mateix temps les injustícies. Convida a canviar d'estil de vida... Evita
que el poble caigui en una rutina religiosa o s'acostumi a viure en un
món ple d'injustícies.
Dos mil anys després, en aquest temps d'Advent, nosaltres podríem
inspirar-nos en el seu exemple: intentar ser “Joanes i Joans Baptistes”…
És sens dubte la millor manera de preparar el camí per a l'arribada de
Jesús… I font d'alegria per a molts.
P.L.
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Lectura de la profecia de Sofonies (So 3,14-18a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t i celebra-ho
de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et
condemnaven, ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor,
rei d’Israel, no veuràs mai més cap desastre. Aquell dia diran a
Jerusalem: «No tinguis por, Sió, no deixis caure les mans; el Senyor, el
teu Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu s’ha
transportat d’alegria, et renova el seu amor, està de festa i crida de goig
com en dies d’aplec.»

Salm responsorial (Is 12,2.3-4bcd.5-6)

El Senyor és el Déu que em salva, / confio, no m’espanto.
/ d’ell em ve la força i el triomf, / és ell qui m’ha salvat.
Perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat. / Cantant
de goig sortirem a buscar l’aigua / de les fonts de salvació. /
«Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom, / feu conèixer entre
els pobles les seves gestes. / Recordeu que el seu nom és
excels.»
Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses. / Que ho
publiquin per tota la terra. / Poble de Sió, aclama’l ple de goig
/ perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl
4,4-7)

Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu
contents. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor
és a prop. No us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i
a la súplica, i presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de
gràcies. Així, la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre,
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 3,10-18)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, doncs, què
hem de fer?» Ell els responia: «Qui tingui dos vestits, que en doni al

qui no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els
altres.» Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia també uns
cobradors d’impostos que li deien: «I nosaltres, mestre, què hem de
fer?» Ell els contestà: «No exigiu més del que està establert.»
Igualment uns guardes li preguntaven: «Què hem de fer també
nosaltres?» Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo
o de denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra soldada.»
La gent, que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fóra potser
el Messies. Ell respongué dient a tothom «Jo us batejo només amb
aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc
digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i
amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era; el blat, l’entrarà
al seu graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s’apaga.» Amb
aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona
nova.
Vull seguir-te

Jesús,
ja et tinc amb mi i en mi;
he estat batejat en l’Esperit,
i tu no deixaràs mai de ser
el meu company de ruta i el meu guia.
T’has fet Pa i Paraula de Vida
i em crides a transformar-me constantment
per arribar a ser just i solidari
com s’escau als qui et volen seguir.
Si t’acullo i confio en el teu amor,
l’Esperit il·luminarà els meus pensaments.
Avui, com Joan Baptista, et demano
que jo també pugui ser crida
per als que m’escolten i em veuen viure.
Ajuda’m a fer-los descobrir la teva presència
i a obrir-te el cor de bat a bat.

Josep Codina

