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DIUMENGE II D’ADVENT/C
9 DE DESEMBRE DE 2018

Acollir la misericòrdia de Déu
La Paràbola del Pare i els dos germans ens
pot ajudar aquest Advent a preparar la celebració del perdó de les parròquies del Prat. Si
ens situem “en la pell” del germà gran...

La Parábola del padre y los dos hermanos
nos puede ayudar este Adviento a preparar
la celebración del perdón de las parroquias
del Prat. Si nos situamos "en la piel" del
hermano mayor...

-Quantes vegades he sentit que no sóc tingut en compte en la meva família, al meu
lloc de treball, en la meva comunitat, i vaig
adoptant actituds de llunyania i distància?

-¿Cuantas veces he sentido que no soy tenido en cuenta en mi familia, en mi lugar
de trabajo, en mi comunidad, y voy adoptando actitudes de lejanía y distancia?

- Enumero les actituds interiors que em produeix: egoisme, ira, enveja...

- Enumero las actitudes interiores que me
produce: egoísmo, ira, envidia…

-Sóc de les persones compassives que s'alegren quan un altre torna a Déu, torna a casa,
o més aviat no sòl tenir-ho en compte?

-¿Soy de las personas compasivas que se
alegran cuando otro vuelve a Dios, vuelve
a casa, o más bien no suelo tenerlo en
cuenta?

- Faig festa en la meva vida per ser un seguidor de Jesús, o més aviat em conformo amb
fer el que he de fer sense preocupar-me dels
altres?

- ¿Hago ﬁesta en mi vida por ser un seguidor de Jesús, o más bien me conformo por
hacer lo que tengo que hacer sin preocuparme de los otros?

- Com és el meu compromís amb aquells que
necessiten de mi? Els dono l'esquena?

- ¿Cómo es mi compromiso con aquellos
que necesitan de mí? ¿Les doy la espalda?

- Estic adormit en aquesta vida, en aquest
món que tant necessita de mi?

- ¿Estoy dormido en esta vida, en este
mundo que tanto necesita de mí?

- Sóc per als que m'envolten un constructor
de comunitat, de fraternitat, o vaig com el
germà gran “al meu aire”?

- ¿Soy para los que me rodean un constructor de comunidad, de fraternidad, o
voy como el hermano mayor “a mi aire”?

- Em presento davant Déu com el ﬁll irreprotxable o sé reconèixer la meva limitació i
el meu pecat?

- ¿Me presento ante Dios como el hijo intachable o sé reconocer mi limitación y mi
pecado?
Del material d’Advent i Nadal
de la conferderació de Càritas

Corona d’advent
SEGON DIUMENGE D’ADVENT. Els profetes mantenien encesa
l’esperança d’Israel. Nosaltres, com un símbol, encenem aquestes
dues espelmes. La soca tallada està rebrotant, el desert està de
festa, l’estepa floreix... La humanitat sencera s’estremeix perquè
Déu s’ha sembrat en la nostra carn. Que cadascú de nosaltres, Senyor, us obri la seva vida perquè hi broteu, perquè hi floriu, perquè
hi naixeu, i mantingueu en el nostre cor encesa l’esperança. Veniu, no trigueu, Senyor! Veniu, salvador!

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. La cepa cortada está rebrotando, el
desierto está de fiesta, la estepa florece... La humanidad entera
se estremece porque Dios ha sido sembrado en nuestra carne.
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brote,
para que florezca, para que nazcas en ella, y mantengamos prendida en nuestro corazón la esperanza. Ven, no tardes, Señor! Ven,
salvador!

ELS SIGNES DE L’ADVENT. Aquest temps que prepara el Nadal
la litúrgia ens convida a viure’l amb sobrietat i pregària. Per això
el color morat, per això també la pregària de les laudes que precedeix la celebració de l’eucaristia de les 9h dels dies feiners,
també l’ús de la fórmula llarga de la professió de fe i la segona
aclamació després de les paraules de la consagració. I també la
corona, és clar!

COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
aquest diumenge 9 de desembre a les 17.30h a les sales de la
parròquia de la MD de la Mercè.

ACOSTA’T A L’EVANGELI. Aquest advent insistim en proposar
una lectura i aprofundiment de la Paraula de Déu en sintonia amb
el pla pastoral de la diòcesi. Per això, demaneu-nos els guions per
a poder-los treballar en els grups ja constituïts. I els qui no tingueu grup on treballar-los, digueu-nos-ho!
GRUP SALMÓ. Reunió el proper diumenge a les 11.00h
CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA D’ADVENT. Seran el proper
dilluns 10 a les 19.00h a Sant Pere i sant Pau, el dimecres 12 a les
20.00h a Sant Jordi, el dijous 13 a les 19.00h a la MD de la Mercè i
el dijous 20 a les 19.30h a Sant Cosme i sant Damià. Al Full d’avui
teniu un possible examen de consciència.

EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT. Reunió aquest
proper dimarts 11 a les 19.00h a la sala sant Pere.
SORTIDA DE SANTA LLÚCIA. Programada per aquest dimecres
12 de desembre a la tarda. Sortida a les 15.00h a l’estació.
ELS PROFETES, QÜESTIONS ACTUALS. El proper dijous 13 a les
19.00h a l’escola MD del Carme.
VINE A CONÈIXER. Reunió aquest proper divendres 14 a les
17.30h.
GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS DE LA MD DE LA MERCÈ. Reunió aquest proper dissabte a les 17.00h als locals del c/ Sarajevo
6-10.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 5.045,66€ (41%)

SANT PERE I SANT PAU. El 2 de desembre Nerea CONDE GONZÁLEZ de David i Yolanda, Alejandro SÁNCHEZ CONDE de Antonio i
Adela, Alessandra ACUÑA CONDE de Jesús i Eva i Jordi i Núria LÓPEZ MIQUEL de Jorge Ramón i Laura.

Maria Dolores LUENGO LÓPEZ (92), Fernando RANGEL RASTROJO (88), Prudenci MOLAS GARCÍA (86), Maria QUINTERO ROMÁN
(95), Albert TOMÀS SERRET (63), Encarnación SANCLODIO CASTRO (82), Diego ALMENA MUÑOZ (75), Pepi ESPÍNOLA JEREZ (58),
Hermínia DEL POZO ARROYO (95).

SANT PERE I SANT PAU

DIMARTS 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA,
Antonio CARO, consorts Ángel ARMALÉ i Elena VIDAL.

DISSABTE 8. 9.00h. Conxita GELABERT, Conxita GIRALT, Cisquet i María Teresa, Conxita i Justet FARRÉS, Conxita BUSQUETS, Joan BUSQUETS i Natalia INÉS, Montserrat i Natalia,
Conxita SANFELIU. 12.15h. Gloria DEL POZO. 12.30h. Gregorio
MARTÍNEZ, consorts Jordi POCH i Conxita RIBA BUSQUETS.
20.00h. consorts Pere ESPAÑOL i Maria SERRA, Pepeta ARMENGOL, Consorts Joan SUÑOL i Aniceta DARNÉS.

DIJOUS 13. 9.00h. Meri CLUSAS AGUILAR, Francesc CLUSAS
PASCUAL.

DIUMENGE 9. 9.00h. Melcior COMES i María FOYES, Adela
FEU, Albert ROVIRA, Juli MIRALLES, Roc MAS, Ana DEL MORAL, David i Pere GINABREDA.

DIUMENGE 16. 9.00h. Ana DEL MORAL.

DIMECRES 12. 9.00h. Albert ROVIRA.

DISSABTE 15. 9.00h. Consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i famílies. 20.00h. Francisco CASTILLO, Conxita SANFELIU, Cisquet i María Teresa.
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