Lectures del 10 de novembre
Diumenge 32 de durant l’any C
1ª Lectura: 2 M. 7, 1-2. 9-14.
Salm :16 (17), 1. 5- 6. 8b i 15
2ª Lectura:: 2 Te 2, 16-17. 3, 1-5
Evangeli : Lc. 20, 27-38.

ENTERRAMENT

Dimecres dia 6 de novembre a les 9
del vespre hi ha la segona xerrada de
formació de Càritas: «Model d’acció social
de Càritas», coneixement de la realitat de la
pobresa i de les seves causes; formes
d’intervenció.
Obert a tothom. Es fa als baixos dels
locals parroquials.
El proper dia 9, dissabte, es fa la
sortida a la Mare de Déu del Mont des de
Beuda. Visitarem el Monestir de Sous.

ECONOMIA OCTUBRE

CASTANYADA
A CASTANYET

Entrades
Col.lectes .................. 782,94
Ciris .......................... 241,44
Caixetes .................... 281,17
Col.lecta Domund ...... 311,45
Total entrades ...... 1.617,00... 1.617,00

GERMANOR
El proper dia 17 de novembre serà la
jornada de Germanor, un dia per
conscienciar-nos de la Germanor entre totes
les parròquies i que ens cal fer vasos
comunicants.

REUNIÓ
GRUP CELEBRACIONS
Divendres a les 9 del vespre, hi ha la
reunió del Grup de Celebracions per anar
preparant l’Advent i les Jornades de la Pau.

El Fill de l’home ha vingut
a buscar i a salvar allò que s’havia perdut.

C.E. ANEM A CAMINAR

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Narcisa
Pallarés i Josep, de 90 anys.

El proper dia 10 de novembre es farà
la Castanyada a Castanyet.

Diumenge 31 de durant l’Any

Saldo setembre ...................... 1.729,48

Sortides
Telèfon ........................ 65,39
Neteja ....................... 158,93
Full Informatiu ............. 65,00
Com.Bancs ................... 4,50
Germanor13 ........... 1.000,00
Domund .................... 311,45
Mat.Oficina ................. 20,90
Total sortides ....... 1.626,17... 1.626,17
Romanent Octubre ................ 1.720,31

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 230,62
Caixetes ciris ............................... 62,23
Caixetes: ..................................... 43,15
Caixetes Càritas: .......................... 33,63
Menjador .................................. 105,00

XERRADA DE CARITAS

FULL

ECONOMIA 27-10-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
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Estem segurs que coneixem Jesús?
A Jericó, tothom el criticava per haver-se quedat a
casa d’un pecador, però la història es repeteix. El Déu de
Jesús comparteix casa amb qui pateix, amb els marginats,
però també amb els rics que ho donen tot i amb els que son rebutjats per una
part de la pròpia església.
Igual que passava a Jericó, Déu es fa present amb Jesús; però alguna
gent prefereix una altra cosa: un Déu miraculós, triomfant, amb tot el poder,
que resolgui els problemes i ens faci uns privilegiats.
No som també, - com Zaqueu, - baixets d’estatura, amb poca curiositat
per entendre el seu missatge?
Per construir el Regne de Déu, Jesús ens necessita a tots. Nosaltres
som les seves mans, els seus ulls, els seus servidors. No tenim privilegis.
A Jericó, la gent volia aclamar Jesús com Messies-Rei. Nosaltres fem
de vegades el mateix: “ Jo adoro Déu, compleixo els seus manaments ( tant de
bo !!! )... li demano el que vull, Ell m’ho dóna.... És aquest el Déu de Jesús
?.
Pensem.. “.Jo compleixo amb Ell, que Ell compleixi amb mi”... i a més,
de regal, la vida eterna. Exactament l’Antic Testament.
Les comoditats i la rutina ens empenyen a viure moltes vegades, al voltant
de nosaltres mateixos; però hi ha moments en la vida en que Jesús passa per
davant i ens dóna una oportunitat. Només cal estar atens als signes dels
temps, a les possibilitats d’ajudar i a les necessitats que hi ha al voltant de
casa nostra.
Ens prendrem alguna vegada seriosament, - els que diem que seguim a
Jesús,- que no hi ha més religió que donar de menjar a qui té gana ?.
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Lectura del llibre de la Saviesa Sa 11, 23-26. 12, 1-2
Però, justament perquè ho pots tot, tens misericòrdia de tothom i apartes la mirada
dels pecats dels homes, perquè puguin penedir-se. És que estimes tot el que existeix i no et
repugna res del que has creat, ja que no has fet res sense estimar-ho. Què podria subsistir
si tu no ho volguessis? Què es podria mantenir si no ho haguessis cridat a l’existència?
Tractes amb gran mirament totes les coses, perquè totes són teves, Senyor que estimes la
vida.
El teu alè immortal és present en tots els éssers. Per això tu corregeixes de mica en
mica els transgressors: els recordes allò mateix amb què han pecat i d’aquesta manera els
amonestes perquè s’allunyin del mal i creguin en tu, Senyor.

Salm responsorial sal 145
T’exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el teu nom per sempre.
Et beneiré dia rere dia,
lloaré el teu nom per sempre més.
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell
ha creat.

Que t’enalteixin les teves criatures,
que et beneeixin, Senyor, els teus
fidels;
que proclamin la glòria del teu regne
i parlin de la teva potència;
Totes les paraules del Senyor són
fidels,
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor sosté els qui estan a punt
de caure;
els qui han ensopegat, ell els redreça.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica 2Te 1:11-2:2
Germans, sempre preguem per vosaltres, demanant que el nostre Déu us faci dignes
de la vocació cristiana, i amb el seu poder dugui a terme tots els bons propòsits i totes les
obres que la fe us inspira. Així el nom de Jesús el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres,
i vosaltres en ell, per la gràcia del nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor.
Pel que fa a l’adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, i la nostra reunió amb ell, us
preguem, germans, que no perdeu el seny ni us alarmeu, encara que una suposada revelació
de l’Esperit o una dita o carta que passés com si fos nostra anunciessin que el dia del
Senyor és imminent.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc. 19:1-10
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deis Zaqueu, cap de
cobradors d’impostos i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la
vista perquè ell era petit d’estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s’enfilà

en un arbre al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret, alçà els ulls
i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.» Zaqueu baixà
de seguida i el rebé tot content. Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que
s’hagués quedat a casa d’un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: «Senyor,
ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat, els
restitueixo quatre vegades més.» Jesús li digué: «Avui s’ha salvat aquesta casa, ja que
aquest home també és un fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i a
salvar allò que s’havia perdut.»
Salm responsorial 145 (146)
Hablaré de tu granceza, mi Dios y Rey,
bendeciré tu nombre por siempre
Diariamente te bendeciré,
alabaré tu nombre por siempre.

¡Alabénte, Senyor, todas tus obras!
¡ Bendígante todos tus fieles!,
¡ Hablen del esplendor de tu reino!
¡ Hablen de tus hechos poderosos!,!

El Señor es tierno y compasiva,
es paciente y todo amor
El señor es bueno para todos
Y con ternura cuida todas sus obras.

Tu reino es un reino,
tu dominio es por todos los siglos .
El Señor sostiene a los que caen
y levanta a los que desfallecen.

El punt negre
Un professor universitari passa als seus alumnes un full per a
l’examen.
Es tracta d’un full blanc amb un punt negre al centre.
Davant la cara de sorpresa dels seus alumnes, el professor els diu:
-Ara m’heu de fer una redacció sobre el que esteu veient.
Acabat el temps, el professor recull els fulls, i comença a llegir les
redaccions en veu alta. Totes, sense excepció, feien referència, de formes diferents, al punt
negre. Finalitzada la lectura, els diu:
Cap de vosaltres m’ha parlat del full en blanc, tots heu centrat l’atenció
en el punt negre. Això és precisament el que passa en la nostra vida. Tenim un full en
blanc enter, per mirar i aprofitar, però ens centrem en els punts negres: el problema
de la salut, la manca de diners o de treball, la difícil relació amb un familiar, la
decepció d’un amic... Els punts negres són mínims en comparació amb tot el que
diàriament aconseguim, però ells ocupen permanentment la nostra ment. Traieu
l’atenció dels punts negres, aprofiteu cada petit gest de joia o de sort, cada moment
que el nou dia ens regala, tranquil·litzeu-vos i sigueu un xic més feliços!

.

