AVE, MARIA PURÍSSIMA

La
Nostra

PARRÒQUIA
Albocàsser

Del 6 al 13 de desembre de 2015
Diumenge 6.- SEGON D’ADVENT
12:00 h: Missa pel Poble:
Novena
Dilluns 7.19:00 h: Missa vespertina:
Intencions Novena
Dimarts 8.- FESTA DE LA
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE MARIA
11:00 h: Missa Solemne
Família José-Pitarch
Dimecres 9.- 19:00 h: Missa per la familia
Montañés-Prats
Dijous 10.19:00 h: Missa per Vicent Bel i
Maria Miralles
Divendres 11.- 19:00 h: Missa
Dissabte 12- 19:00 h: Missa vespertina:
Aniversari: Miguel Tena Roig

SENS PECAT
FOU CONCEBUDA

Diumenge 13.- SEGON D’ADVENT
18:00 h: Missa: Sr BISBE:
final de la Visita Pastoral
www.parroquiaalbocasser.es

L’EVANGELI (Mc

3. 1-6)

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea... durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de
conversió per obtenir el perdó dels pecats.
Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta
Isaïes: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta
al Senyor, aplaneu-li el camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i
tothom veurà la salvació de Déu.»

Preguem amb l’Evangeli

Déu nostre, la teua Paraula mou a l’esperança
i convida a pregar per demanar-te
que renoves la nostra vida.
Per això hem d’escoltar la veu de Joan que crida
demanant que obrim camins al Senyor.
Fes, Senyor, que no posem barreres
entre tu i nosaltres, que no caiguem
en la temptació de prescindir de tu
o de substituir-te pels ídols del moment,
que ens posem sincerament davant de tu
i de la teua Paraula i reconeguem
com ens hem de convertir.
“Tothom veurà la salvació de Déu”, diu el profeta.
I la teua salvació es fa visible
quen en les relacions humanes
prevalen l’amor i el respecte,
quan construïm una societat fraterna,
sense divisions entre rics i pobres,
quan la violència entre pobles
deixa pas a la cooperació,
quan la natura és estimada i respectada
com a creació teua, quan deixem
que el teu Esperit habite en nosaltres
i ens dirigim a tu dient-te de tot cor: “Pare”.
Encara no estem on tu ens vols portar.
Fes que no deixem mai de caminar cap ahí
amb coratge i esperança, ni d’anhelar-ho
des del fons de nosaltres mateixos.

