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“Confiem, com Maria” és el lema
que el grup de celebracions ha triat
per a aquest quart diumenge
d’Advent, per subratllar la necessitat
que tenim tots de creure, de confiar,
com ho va fer ella.

DIUMENGE IV D’ADVENT - CICLE C

Ens agrada el Nadal

INFORMATIU

Diumenge Sagrada famíla - cicle
C, 30 de desembre de 2018.
Sir 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Col 3,1221 / Lc 2,41-52
C.E. Anem a caminar
Sortida el dia 29 de desembre 2018
a SADERNES,
TALAIXA,
BAUMES D´UJA, SANT ANIOL
D´AGUJA
Es sortirà de la Parroquia de
Poblenou a les 7 del matí.
Concert de Nadal
Avui, diumenge, a tres quarts d’1, a
l’església parroquial, immediatament
després de la missa, la Coral
Pinedenca farà el seu tradicional
concert de Nadal.
Missa del Gall
La Missa del Gall se celebrarà
dilluns, dia 24, a les 11 de la nit. En
acabar, hi haurà un piscolabis en el
qual es compartirà allò que aportin
els que hi participin.
Missa del dia de Nadal
Dimarts, dia 25, solemnitat del
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FULL

Col·lecta: ............................. 104,23
Caixetes ciris ....................... 190,94
Caixetes Càritas: .................... 52,00
Caixetes.................................10,00
Menjador............................. 235,00

Nadal del Senyor, l’horari de la
missa serà el dels dies festius: a les
12 del matí.
Concert a benefici del menjador social
S’ha programat per a dissabte que
ve, dia 29, un concert de la
mezzosoprano Laura Lavínia a
benefici del menjador social, amb
les aportacions voluntàries dels
assistents. Es farà a les 5 de la tarda,
a l’església parroquial. Laura Lavínia
interpretarà nadales populars en
català i castellà i cançons líriques. És
la seva manera de col·laborar amb el
menjador.
Tots nosaltres estem convidats a
assistir-hi i participar, i gaudir-ne
tots plegats, grans i petits, en un
ambient de ple Nadal a les portes del
Nou Any 2019
Confiem, com Maria

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

“M’agrada el Nadal, faig petons i regals,
els carrers i els balcons plens de llums i colors”.
Aquesta nadala la cantàvem a l’església a la
missa del Gall ara fa gairebé un any amb en
Ramon amb l’esperança de que canviessin
algunes coses. I algunes coses segueixen igual i
d’altres han anat a pitjor.
Per exemple, tenim un Nadal que a voltes és un reflex de la
societat de consum. Fa molts anys, Raimon en va fer una cançó: “Les
botigues ben plenes, les butxaques ben buides, les teues, les meues, les
seues. Però és hora de saber qui és qui les té plenes”. Jesús anava a
banquets però sempre amb el mateix missatge que encara avui és molt
present: comparteix i no et deixis portar per la societat de consum. I si
ens lliurem a la societat de consum, el nostre Nadal serà trist.
Un Nadal que celebrem la vinguda al món de Jesús i que a la
nostra comunitat ho vivim amb germanor. També dèiem la mateixa nit:
“No dormiu, que vindrà un nen, que vindrà Jesús, que vindrà Déu”. I la
nostra societat, quan ve un nen, també ho celebra amb el seu bateig. Un
bateig que més enllà de ser un pacte amb Déu o l’inici d’un camí per
seguir les passes de Jesús o el fet de posar Jesús com a referent, la
societat l’ha convertit en un acte social, en anar de vacances, en fer un
viatge. Més societat de consum. Llavors, per què volem un bateig o una
Primera comunió? Per què ho fem? A la nostra comunitat ho tenim clar:
per seguir les passes de Jesús, per tenir una orientació cap a una vida
nova i per compartir allò que fa bé als altres. Perquè pensem que
compartir allò superflu no és compartir el missatge cristià.
G.R.
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Lectura de la profecia de Miquees (Mi 5,1-4a)

Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per figurar
entre les famílies de Judà: de tu en sortirà el qui ha de regir Israel.» Els
seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats
fins que la mare haurà tingut un fill; aleshores la resta dels germans
tornarà cap al poble d’Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la
majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor. I viuran en
pau, perquè ara serà gran d’un cap a l’altre de la terra. Ell serà la pau.

Salm responsorial [79,2ac.3b.15-16.18-19]

Pastor d’Israel, escolteu-nos. / Vós que teniu querubins
per carrossa, / desvetlleu el vostre poder, / veniu a salvar-nos.
Déu de l’univers, / gireu des del cel els vostres ulls, /
veniu i visiteu aquesta vinya, / que la vostra mà havia plantat /
i havia fet robusta i forta.
Que la vostra mà reposi / sobre l’home que serà el vostre
braç dret, / el fill de l’home a qui vós doneu la força. / No ens
apartarem mai més de vós; / guardeu-nos la vida / perquè
invoquem el vostre nom.
Lectura de la carta als cristians hebreus (He 10,5-10)

Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: «No voleu
oblacions ni sacrificis, però m’heu format un cos; no exigiu l’holocaust
ni l’expiació. Per això us dic: Com està escrit de mi en el llibre, Déu
meu, vinc a fer la vostra voluntat.» Primer ha dit: «Les oblacions i els
sacrificis, l’holocaust i l’expiació, no els voleu ni els exigiu», encara que
totes aquestes ofrenes són precisament les que la llei prescrivia.
Després afegeix: «Vinc a fer la vostra voluntat.» Adoneu-vos com
suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu després. A
nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada
per sempre per complir aquesta «voluntat» de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 1,39-45)

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la
província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon
punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves
entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves
forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves
entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitarme? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat
d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»
Feliç tu que has cregut

Maria,
avui tinc ganes de repetir-te
les paraules de la teva cosina Elisabet:
“Feliç tu que has cregut!”.
I encara hi voldria afegir:
“Feliços els qui et tenim com a mare!”.
Has acollit Jesús a casa teva,
l’has donat al món i li has fet costat
en la realització de la seva missió.
Per tu, Jesús ha esdevingut germà nostre,
i, en ell i per ell, nosaltres som
fills i filles estimats de Déu.
Ell ens ha fet conèixer la Bona Nova
de l’amor del Pare i de la vida eterna.
Gràcies al teu sí, ara tots nosaltres
ens podem acostar a Déu
i, amb Jesús, podem dir: Pare nostre!
Som de la família i tu n’ets la mare.
Gràcies perquè has cregut, Maria!

Josep Codina

