Avui, 16-17 de novembre, es celebra
el «dia de l’Església Diocesana», una diada
que serveix per conscienciar del compromís
de cadascú amb les necessitats de les nostres
comunitats. El Bisbat, conjunt de totes les
parròquies, fa vasos comunicants. El que més
pot, més aporta; el que no pot tan, aporta
menys. Entre uns i altres ens anem ajudant.
La col.lecta que es fa, dita de
«Germanor», serveix alhora per conscienciar
i també per fer una aportació extraordinària
que també és un ajut important.
Cada parròquia ha d’aportar la
col.lecta que es fa el dia de Germanor i un
% dels ingressos de la parròquia. La nostra,
vam decidir que ja que no arribàvem al
indicat pel bisbat, fem una aportació de
3.000,00 euros a l’any , a més de la col.lecta.
Així ho fem.

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

CÀRITAS POBLENOU
Vols fer voluntari de Càritas? Hi ha
molts camps on podem dedicar el nostre
temps i les nostres capacitats. Si t’ho
planteges, vine i en parlarem.

Creure o fer com Jesús?

Divendres, 29 de novembre.
50 anys de “Pacem in Terris”,
l’encíclica de Joan XXIII.
21:30 Locals de la Parròquia

RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ
DE PREGÀ
RIA
Divendres
dia 22 novembre

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent, hi ha la sortida del
quart dissabte a la serra Cavallera,
Campdevànol.

Diumenge 33 de durant l’Any

INFORMATIU

AVUI GERMANOR

JORNADES DE LA PAU

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20:30h. A L’ESGLÉSIA

FULL

Lectures del 24 de novembre
Festa de Crist Rei t l’any C
1ª Lectura: 2 S. 5, 1-3
Salm :121 (122), 1-2. 4-5. 9cd
2ª Lectura:: Col 1, 12-20
Evangeli : Lc. 21, 5-19.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
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Aquesta és la qüestió. Molts diem que creiem en
Déu . Ara bé, realment fem la voluntat de Déu?
Molts s’hi han jugat la vida per aquest Déu. Diuen
que els màrtirs són persones que els han martiritzat –i
mort- per defensar el seu Déu, per no renunciar al seu
credo.
Igual que nosaltres que alguns s’escandalitzen i
no accepten de cap manera una Església diferent quan se’ns diu que el Temple
no és important ni el poder ni el diner...., així mateix els passava els deixebles
de Jesús que no podien pensar un Temple i una religió diferent.
Creure en el Déu de Jesús que ens han ensenyat. Sabem que el Déu
d’Israel o el Déu de Jesús no és el mateix. Nosaltres creiem en el Déu de
Jesús. No en aquell que ajuda al poble d’Israel a aniquilar al seu enemic. No
en aquell Déu que et castiga si et portes malament. No en aquell Déu....
El Déu de Jesús és un Déu que et dóna llibertat, aires nous, viure feliç
gaudint de la vida, ..i que et demana esforç i lluita i compromís per fer d’aquesta
terra un Regne ple d’amor, pau i justícia. I que l’hem de fer nosaltres, ens hi
hem d’implicar.
Tant li fa que confessis o no que Jesús és Déu o fill de Déu. “Ets tu el
Messies, el qui ha de venir?” Li preguntaven els deixebles de Joan, “aneu a
dir-li: els cecs hi veuen, els coixos caminen....”
El més important no és dir que creus en Jesús, el més important és viure
com Jesús, tenir les seves actituds. Encara recordo aquella celebració del
perdó de fa anys que vam girar a l’entorn d’aquesta idea. I com ho vam plasmar en una pedreta on hi deia: “com Jesús”. Alguns encara la porten a la
butxaca.
R.M.

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Parròquia de Poblenou

Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura de la profecia de Malaquies Ml 3, 19-20a
Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. Tots els orgullosos i els injustos seran igual
que rostoll, i aquell dia quan arribi, els incendiarà, no en deixarà ni l’arrel ni la tija, diu el
Senyor de l’univers. Però per a vosaltres, que venereu el meu nom, sortirà el sol de la felicitat,
i els seus raigs seran saludables.

Salm responsorial 97,
El Senyor ha revelat el seu triomf
i els pobles contemplen la salvació.
S’ha recordat de l’amor que guarda
fidelment
a la casa d’Israel.
Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la
terra,
la salvació del nostre Déu.

Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d’alegria.
Canteu al Senyor les vostres
melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica 2Te 3, 7-12
Germans, ja sabeu què heu de fer si voleu imitar-nos. Entre nosaltres no vivíem mai
desvagats, i a ningú no demanàvem de franc el pa que menjàvem, sinó que ens escarrassàvem
treballant nit i dia, per no afeixugar ningú dels vostres. No és que no tinguem dret a la nostra
manutenció, però volíem donar-vos un exemple amb la nostra vida, perquè vosaltres l’imitéssiu.
Recordeu que quan érem entre vosaltres us repetíem aquesta regla: «Qui no vulgui treballar,
que no mengi.» Us escrivim això perquè sentim dir que alguns de vosaltres viuen desvagats
i, a més de no treballar, es posen on no els demanen. A tots aquests, els ordenem i els
recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor, que treballin en pau per guanyar-se el pa que
mengen

.Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 21, 5-19
En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent notar les seves pedres magnífiques i
les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït:
No quedarà pedra sobre pedra.» Llavors li preguntaren: «Mestre, ¿quan serà tot això i quin
senyal anunciarà que està a punt de succeir?»
Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, perquè vindran molts que
s’apropiaran del meu nom. Diran: “Sóc jo”, i també: “Ja arriba el moment”. Deixeu-los estar,
no hi aneu, amb ells. I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us alarmeu. Això ha de
succeir primer, però la fi no vindrà de seguida.» Després els deia: «Una nació prendrà les
armes contra una altra, i un regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols, fams i
pestes pertot arreu, passaran fets espantosos i apareixeran al cel grans senyals d’amenaça.
Però abans de tot això se us enduran detinguts, us perseguiran, us conduiran a les
sinagogues o a les presons, us presentaran als tribunals dels reis o als governadors, acusats

de portar el meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Feu propòsit des d’ara de no
preparar-vos la defensa: jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap dels vostres
acusadors no serà capaç de resistir-la o de contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels
germans, parents i amics, en mataran alguns de vosaltres, i sereu odiats de tothom pel fet de
portar el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. Sofrint amb constància us
guanyareu per sempre la vostra vida.»

Salmo responsorial 97
El Señor ha anunciado su victoria,
ha mostrado su justicia
a la vista de las naciones;
ha tenido presentes su amor y lealtad
hacia el pueblo de Israel.
¡Hasta en el último rincón del mundo
ha sido vista
la victoria de nuestro Dios!
Cantad a Dios con alegría,

Parenostre des de la crisi
Pare nostre, de tots nosaltres , homes i
dones .
Sabem que pateixes veient des del cel ,
que, aquí , a casa nostra, el ric
exerceix el seu imperi sobre el pobre .

habitantes de toda la tierra;
Dad rienda suelta a vuestra alegría
y cantadle himnos.
Cantad himnos al Señor al son del arpa,
al son de los instrumentos de cuerda.
Delante del Señor,
que viene a gobernar la tierra.
Él gobernará a los pueblos del mundo
con rectitud e igualdad.
Ens estan robant aquest pa tan nostre ,
dient que devem el que no devem.
Són els nostres fills , els teus fills petits ,
els que sense menjar , sense casa , sense
metges
creixen com arbres mancats de reg ,
en terra esquerdada amb troncs ressecs .

Escolta les nostres veus , escolta el nostre
prec .
Tu estàs caminant de nou,
amb la gent que, pel desert ,
caminen buscant que es faci el Regne.

Nosaltres volem perdonar
el que ells ens deuen;
que ells perdonin el que , segons diuen ,
nosaltres devem.

Sigues tu la nostra força i el nostre alè .
Que no defalleixi nostre afany ,
el teu i el nostre, de fer un món nou ,
on l’important no sigui ja els diners,
amb gust de sang de gent del poble ,
sinó l’ésser humà, ple de la teva dignitat.

Allibera’ns , Senyor ,
d’aquest mal que és soga
que estreny i que asfixia tot el teu poble
Que tots et santifiquem sent solidaris .
Aquest és el nostre anhel i també el teu.
Amén , Pare nostre. (rebut internet)

