6 DESEMBRE DE 2020

AGRUPACIÓ PARROQUIAL MOLLERUSSA

Eix
d’animació:
UNA ARADA.
Per les
celebracions de
catequesi, també
EL TERRISSER
modelant el fang

L’ARADA PER A
LLAURAR LA TERRA
DEL NOSTRE COR

LA CORONA
D’ADVENT

PERQUÈ DONI FRUÏT

DAMUNT L’ARREU

ELS NENS I NENES DE
CATEQUESI
CAL QUE PARTICIPIN EN
LES CELEBRACIONS

ADVENT’2020
2n Diumenge
Encenem la 2a espelma: la crida a preparar el camí del Senyor
Cal tenir present l’oïda, sempre atenta per
poder escoltar; i la gorja sempre neta per
poder cridar.
Escoltar la Paraula de Déu i
proclamar-la. Escoltar el clam dels nostres
germans necessitats per acompanyar-los i
guarir-los

Evangeli Mc 1,1-8 Aplaneu el camí per al Senyor
Comença l'evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu.
En el profeta Isaïes hi ha escrit això: «Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí.
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí». Complint això, Joan començà
a batejar en el desert.
Predicava un baptisme de conversió, per
obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobarlo de tot arreu de Judea, amb tota la gent de
Jerusalem, confessaven els seus pecats i es
feien batejar per ell al riu Jordà. El vestit de
Joan era de pèl de camell, es cobria amb una
pell a la cintura i s'alimentava de llagostes i mel
boscana. I predicava així: «Després de mi ve el
qui és més poderós que jo, tan poderós que no
soc digne ni d'ajupir-me a deslligar-li la corretja
del calçat. Jo us he batejat només amb aigua;
ell us batejarà amb l'Esperit Sant»
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Pregària universal
El Senyor ens concedeix els dons que necessitem com una gràcia. Demanem-li tot allò que
pensem que Ell ens pot proporcionar, i responguem: Veniu, Senyor Jesús.
1.- Perquè el papa pugui seguir realitzant gestos concrets i evangelitzadors envers tota la
humanitat. PREGUEM
2.- Perquè els nostres governants vetllin per les persones més desafavorides de la societat.
PREGUEM
3.- Perquè tots les dones i els homes del món puguem realitzar petits actes que cuidin del nostre
planeta Terra. PREGUEM
4.- Perquè les persones violentes, sentin el poder de Déu en les seves vides i puguin convertir-se,
ajudant les seves víctimes. PREGUEM
5.- Perquè els qui anuncien l’evangeli ho facin amb tanta fidelitat i tendresa que atreguin les
persones i les sàpiguen escoltar. PREGUEM
6.- Perquè tots nosaltres puguem viure en harmonia, fruit del perdó, la confiança i l’amor mutu.
PREGUEM
7.- Perquè la nostra comunitat pugui acaronar i donar mostres de tendresa a totes les persones
que vinguin a trobar-nos. PREGUEM

Ofrenes
Es poden posar davant la corona d’Advent remarcant que hem de tenir els ulls ben
oberts per veure el Senyor quan vingui.
1.- Oferim un “instrument musical” perquè volem que les nostres manera d’escoltar sigui
fecunda,i els nostres cants siguin agradables a Déu.
2.- Oferim “cotofluix i llana”, suaus al tacte, són subtils i delicats com les carícies amb
les que Déu ens obsequia. Igual haurien de ser els gestos de solidaritat que nosaltres
hem de regalar als altres.
3.- Oferim “un trocet de cuir” “mel” i “aigua”, que és tal com vestia, menjava i bevia
Joan Baptista, el precursor de Jesús: són signes de la conversió dels pecats.
4.- Oferim “Una motxilla plena”. Quan anem d’ excursió no. ha de pesar gaire. Per tant,
ens cal buidar-la de tot allò que no ens fa falta per poder avançar lleugers cap a la
vinguda del Senyor.
5.- Oferim “Un altaveu” per si la nostra veu defalleix; aleshores necessitem un instrument
que ens l’amplifiqui, per tal que tothom senti la Bona noticia de la Salvació que està
arribant.
6.- Oferim “el pa i el vi” com la millor de les ofrenes. Son el regal de Déu i el fruit del
nostre treball. Aquest pa i aquest vi, es convertiran en Jesús mateix, present en el
sagrament que anem a celebrar i on podrem compartir el seu cos i la seva sang.
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