Lectures del 20 d’octubre
Diumenge 29 de durant l’any C
1ª Lectura: 2Ex. 17, 8-13
Salm : 120 (121), 1-8
2ª Lectura:: 2 Tm 3, 14. 4, 1-2
Evangeli : Lc. 18, 1-8.

HORARI MISSES
Dimarts i dijous, a les 8 tarda.
Dissabtes, a les 8 tarda
Diumenges, a les 10 i 12 matí

QUI
VULGUI
REBRE
INFORMACIÓ, FULL, ,....
Aquells que vulgueu rebre informació
de la parròquia via correu electrònic, només
cal que envieu un correu a
parroquia@parroquiapoblenou.cat i ho
sol.liciteu.

FALTEN VOLUNTARIS
Hi ha qui diu que semrpe posem cartells
dient que falten voluntaris i és que fem moltes
coses entre tots, encara que sigui poca cosa,
amb una mica de cada u fem molt. I com
que hi ha rotació, gent que canvia situació
familiar o laboral o habitatge..., necessitem
anar substituint a tota aquesta gent, a la que
donem gràcies del que han fet quan han pogut
dedicar el seu temps a la causa.

«Se us convida a la vostra comunitat
a re-viure el compromís missioner que és
deure de tot batejat.
El lema d’enguany és Fe + Caritat igual
a Missió.
El Papa Francesc ens recorda en el
seu missatge que «la fe és un do preciós de
Déu, que obra la nostra ment perquè el
puguem conèixer i estimar». I més endavant
ens diu «tothom hauria de poder experimentar l’alegria de ser estimats de Déu, el goig
de la salvació. És un do que no es pot conservar per un mateix, sinó que ha de ser
compartit».
L’Església existeix perquè té una
missió: proclamar la Bona Nova de Jesucrist
mort i ressuscitat. Aquesta és també la
missió de tota comunitat cristiana; ser
missionera durant tot l’any».
(Delegat diocesà de Missions)

CATEQUESI
Dissabte vinent, tercer dissabte, hi ha
els Grups de Reflexió-Catequesi, a les 6 de
la tarda.

GRUP DE MALALTS
Càritas Poblenou està organitzant un
grup de persones per visitar persones
malaltes, que estiguin soles o a la
residència....
Si vols formar-ne part ofereix-te a
Càritas: dimarts de 7-8 de la tarda.

Diumenge 28 de durant l’Any

La gratitud omple d’alegria
L’ evangeli d’ avui ens parla
de deu leprosos que s’ apropen
a Jesús per a ser guarits. D’
aquesta escena ens suscita dues
coses:

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 241,93
Caixetes ciris ............................... 45,67
Caixetes: ................................... 151,40
Caixetes Càritas: .......................... 60,30
Menjador .................................... 80,00

DOMUND
Diumenge dia 20 d’octubre
diada del Domund

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 505
13 d’octubre del 2013

La primera és com Jesús
ens ensenya que tothom pot
apropar-se a Ell no tenen lloc
els privilegis, ens al contrari, es
va preocupar pels qui més patien. La lepra era una malaltia per
la qual quedaves, exclòs, impur i apartat de la resta.
La segona és la gratitud. Aquesta és una força, una actitud, com un múscul que quan més l’ utilitzem més creix. A
vegades oblidem, com els altres nou guarits, les raons que
tenim per sentir-nos agraïts ja sigui a Déu com als altres. No
cal que succeeixi res extraordinari per a ser agraïts, cal apreciar qualsevol detall per petit que sigui. Si som homes i dones
agraïts ens trobem atents a les petites delícies que ens atorga
la vida.
V.T. i E.M
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 Reis 2R 5:14-17
En aquells dies Naaman de Síria baixà al Jordà i s?hi banyà set vegades, com li havia
dit Eliseu, l’home de Déu. La pell se li tornà com la d’una criatura i quedà pur de lepra.
Lavors se’n tornà amb tot el seu seguici cap a l’home de Déu, entrà a casa d’ell i, dret al
seu davant, li digué: «Ara sé ben bé que, fora d’Israel no hi ha cap altre Déu enlloc més de
la terra. Per favor, accepta un present del teu servidor.» Eliseu li digué: «No acceptaré res.
T’ho juro per la vida del Senyor, davant del qual estic sempre, a punt de servir-lo.» Naaman
insistia que admetés el present, però Eliseu s’hi negà. Llavors Naaman digué: «Permets
que el teu servidor carregui dues mules de terra d’aquest país? És que d’ara endavant el
teu servidor no oferirà cap holocaust ni cap altra víctima a altres déus, sinó només al
Senyor.»
Salm responsorial

Sam l 97

Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.
El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvaciò.

L’ha mogut l’amor que ell guarda
fidelment
a la casa d’Israel.
Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la
terra,
la salvaciò del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d’alegria.

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu 2Tm 2:8-13
Estimat, pensa que Jesucrist, del llinatge de David, ha ressuscitat d’entre els morts.
Aquesta és la Bona Nova que jo predico, i per això he de sofrir fins a trobar-me empresonat
com si fos un malfactor. Però les presons no poden encadenar la Paraula de Déu. Jo ho
suporto tot per amor dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació i la glòria
eterna que Déu ens dóna en Jesucrist.
Això que diem és ben cert: Si morim amb ell, també viurem amb ell; si som constants
en les proves, també regnarem amb ell; si el neguem, ell també ens negarà; però, com que
no pot negar-se ell mateix, ell continua fidel si nosaltres no li som fidels.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 17:11-19
Un dia, Jesús, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava en un poble, li
dortiren deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny i cridaren: “Jesús, mestre, apiadeu-vos
de nosaltres!” En veure’ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos als sacerdots.»
Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d’ells, quan s’adonà que estava bo,
tornà enrera donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el

front fins a terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren deu els qui han
estat purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat a donar glòria a
Déu» Llavors li digué: «Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat.»
Salm responsorial

Sam l 97

Cantad al señor un cántico nuevo
porqué ha hecho maravillas,
su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo.
El señor a dado a conocer su victoria,
revela a las naciones su justícia.

se acordó de su justicia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel
Los confines de la tierra han contemplado,
la victoria de nuestro Dios
aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoriad, tocad..

Sobre les beatificacions de màrtirs a Tarragona.
26/09/2013
El dia 13 d’octubre es realitzarà a
Tarragona la beatificació de 522 màrtirs de
l’Església catòlica, tots ells assassinats pel
bàndol republicà durant la guerra civil
espanyola del 36-39. Entenem que aquest
acte representa una injustícia envers les
víctimes que defensaven les llibertats
democràtiques de la II República. Homes i
dones que van donar la seva vida i que encara actualment estan a l’ostracisme de l’oblit
a cunetes i fosses comunes no desenterrades.
No ens hem d’oblidar que aquesta Església
majoritàriament va donar suport el 1936 al
cop d’Estat contra el govern elegit
democràticament, convertint-se en un dels
pilars ideològics del nacional-catolicisme del

règim franquista. Una Església que
segueix avui tenint privilegis, és opressora
dels drets bàsics individuals al propi cos i
a la sexualitat, i homòfoba.
Estem en contra que les institucions
públiques, començant pel mateix
Ajuntament de Tarragona, col.laborin en
aquest acte. Reivindiquem la separació
entre l’Església i l’Estat, la laïcitat de les
institucions i la fi del Concordat entre
l’Església i l’Estat espanyol i animem a
participar en les accions que el dia 13
d’octubre
defensin
aquestes
reivindicacions.
(Comunicat del Procés Constituent)

