Lectures del 17 de novembre
Diumenge 33 de durant l’any C
1ª Lectura: Ml. 3, 1 9-20a.; Salm : 97
(98), 5-9b. 9cd; 2ª Lectura:: 2 Te 3, 712; Evangeli : Lc. 21, 5-19.

GRUPS DE
REFLEXIÓ-CATEQUESI
Dissabte dia 16, hi ha sessió dels Grups
de Reflexió-Catequesi.
A les 6 de la tarda.

C.E. ANEM A CAMINAR
El centre excursionista, durant aquest
mes encara té previst fer una visita cultural a
la Cooperativa la Fageda i Museu dels
Volcans, a Olot; la sortida del quart dissabte
a la Serra Cavallera; i el quart dilluns al
santuari del Corredor.

GERMANOR
Diumenge vinent es farà la col.lecta per
la diada de Germanor.

CLASSES INFORMÀTICA
Inscripcions: cada dimarts de 8-9 del
vespre

CÀRITAS
Acollida: cada dimarts de 7-8 del
vespre

DIUMENGE,

Diumenge 32 de durant l’Any

10 DE NOVEMBRE
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¡Nosaltres, com a Poble
creiem i vivim amb el Ressuscitat!
Ell ens fa conscients de la vida per viure-la
en plenitud mitjançant el do de la fe, de l’esperança
i de l’amor.

2h. dinar. (tothom se'l porta)

VIII Castanyada

Cafè
Castanyes i moscatell per a
tothom.

Avui el Salm 16 ens invita a contemplar,
pregar i saciar-nos del nostre Pare i Senyor.
On el trobem? On el veiem? On el vivim?

CONCURS D'ALL-I-OLI

-Portar-se les eines i els ingredients
-A les 14h. passarà el jurat.
-Hi haurà premi pel guanyador

CAL PORTAR

-Tothom s'ha de portar el menjar. Hi haurà foc per fer carn a
la brasa qui vulgui portar-ne.
-Porteu taules i cadires si voleu assegurar de poder seure.

JORNADES DE LA PAU
Divendres, 22 de novembre.
Acte en record de Joan Alsina i
Quim Vallmajó, dos capellans
assassinats a Xile i Rwanda. Presentació
de l’Agenda Llatinoamericana.
21:30 Locals de la Parròquia
Divendres, 29 de novembre.
50 anys de “Pacem in Terris”,
l’encíclica de Joan XXIII.
21:30 Locals de la Parròquia

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 185,02
Caixetes ciris ............................. 107,13
Caixetes: ................................... 110,35
Caixetes Càritas: .......................... 71,26
Menjador .................................... 50,00p

Parròquia Poblenou
CASA DE COLÒNIES
RECTORIA DE CASTANYET

FULL

ECONOMIA 03-11-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
10 de novembre del 2013 Núm. 509

* En el cor de cada persona per fer amb ell, un món millor ple de
justícia, de llum, de veritat i de bé.
* A la llar de cada família on l’amor, la fidelitat i el respecte, sigui flama
encesa d’estimació, pau i perdó.
* En el llit de cada malalt, on la paraula i la nostra presència l’hi portin
el consol i l’esperança reconfortant, el seu esperit i la seva vida.
* En el mon del treball, fent-nos responsables de la nostra feina, tenint
sempre ben clar els drets i els deures de tots per així viure’ls amb dignitat.
* En el mig de la nostre societat, on en el món polític i religiós ens
desconcerta amb freqüència i a la vegada ens ajuda positivament a ser més
crítics i conseqüents, davant de cada realitat que ens envolta.
Plens de fe, humilitat i confiança, posem-nos davant al nostre Pare Déu,
demanant-li per les nostres famílies, la nostra societat, el nostre Poble, la nostra
Església, la nostra persona i la nostra Comunitat Cristiana perquè siguem
testimonis d’alegria, de convivència, de diàleg i d’acollida, fent cada dia un
món millor i nou, ple de pau, de joia, de justícia i de vida.
P.V.LL.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del segon llibre dels Macabeus 2M 7:1-2, 9-14
En aquells dies, els set germans, que havien estat detinguts amb la seva mare, eren
forçats pel rei, sota la tortura d’assots i de fuets, a menjar carn de porc, que la Llei prohibia.
Un d’ells parlant per tots digué: «Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori?
Estem disposats a morir abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares.» El segon, a
punt d’expirar digué: «Tu, ens pots privar d’aquesta vida, botxí, però el Rei de món, als qui
morim per les seves lleis, ens ressuscitarà a una vida eterna.» Després d’aquest, va ser
torturat el tercer. Tragué la llengua de seguida tan bon punt li ho demanaren, estengué les
mans sense por i digué amb una noble generositat: «Les havia rebudes del cel, però per
fidelitat a les lleis del cel no les planyo i espero recobrar-les d’allà dalt.» El rei mateix i la
seva comitiva quedaren corpresos de la valentia d’aquell noi, que tenia per no res el dolor
de les tortures. Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa crueltat. A punt d’expirar
deia: «Ara que morim a mans dels homes, és bo de confiar en l’esperança que Déu ens
dóna de ressuscitar-nos, perquè tu no ressuscitaràs pas a la vida.»
Salm responsorial 16:1, 5-6, 8b i 15
Escolta, Senyor, una causa justa,
escolta el meu plany.
Estigues atent a la meva pregària:
surt de llavis que no enganyen.
Els meus passos segueixen les teves
rutes,
els meus peus s’hi mantenen segurs.
T’invoco, Déu meu, i sé que em
respons;

estigues atent, escolta el que et
demano.
Guarda’m com la nineta dels ulls,
empara’m a l’ombra de les teves ales,
o et veuré, perquè la meva causa és
justa.
Quan em desvetlli, et contemplaré fins
a saciar-me’n.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica 2Te 2:16-3:5
Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, i Déu, el nostre Pare, que ens ha
estimat tant, i ens ha concedit per la seva gràcia un consol etern i una bona esperança,
conforti els vostres cors i els faci constants en tota mena d’obres bones i de bona doctrina.
Finalment, germans, pregueu per nosaltres; que la Paraula del Senyor es propagui
pertot arreu i sigui glorificada com ho ha estat entre vosaltres, i que Déu ens alliberi dels
homes irresponsables i dolents, perquè no tothom té la fe. El Senyor és fidel. Ell us farà
constants i us guardarà del Maligne. Us tenim tota la confiança en el Senyor, i sabem que
tot això que us recomanem ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el Senyor encamini els
vostres cors a estimar Déu i sofrir amb constància com ho féu Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 20, 27-38
En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els
homes hagin de ressuscitar. Jesús els digué: «En el món present els homes i les dones es
casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la
resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir
part en la resurrecció, són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de
ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la Bardissa que no es
consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob.
Déu no és Déu de morts, sinó de vius perquè, per a ell tots viuen.»
Salm responsorial

salm 16 ( 17)

Señor, escucha mi apelación ,
atiende a mis clamores
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño.
Mis piés estuvieron firmes en tus caminos
y no vacilaron mis pasos .
Yo te invoco porque tú me respondes,

Dios mío,, inclina el oído ,
y escucha mis palabres.
Guárdame a la sombra de tus alas,
escóndeme,
Yo con mi apelación vengo a tu presencia.
y al despertar me saciaré de tu semblante.

Comentari-reflexió al text de Lluc 19,1-10: Zaqueu
VEURE: Notem la forma despectiva de l’evangelista? Un home, un ningú, ni Galileu, ni
Jueu, ni tan sols Samarità, fins i tot petit d’estatura. Jueu sí, però un traïdor i menyspreat
renegat que cobrava els impostos per al Cèsar de Roma. Ell sent curiositat, i se les arregla
per vure a jesús sense que Jesús el vegi. Jesús està atent, sent la presència d’algú
necessitat de ser algú per a algú altre. Necessitat d’un reconeixement com a persona, que
no espera, però desitge de tot cor.
JUTJAR: És Jesús qui es convida a casa seva! És Jesús qui fa els pas!Zaqueu ja és
algú, el Profeta menjarà a casa seva! L’honor més desitjat, alhora que impensat, que podia
esperar de Jesús! Ell acull qualsevol que se li acosta., i els resultats sempre són bons..La
seva conducta no és esperar que vinguin a Ell, sinó que ell va als altres.
ACTUAR: Quantes persones se senten ser “un ningú”? Menyspreades, pobres, soles,
sense que ningú les escolti o les miri tant sols. No són elles qui han de fer el primer pas,
som nosaltres..Jesús mira al seu entorn, està atent a qualsevol necessitat. I, nosaltres?
Fins a on estaríem o estem disposats? (Grup d’Adults)

