Lectures del 29 de setembre
Diumenge 27de durant l’any C
1ª Lectura: Am 6, 1a. 4-7
Salm : 145 (146), 7-10
2ª Lectura:: 1 Tm 6, 11-16
Evangeli : Lc. 16, 19-31.

ENTERRAMENT
Aquesta Setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Jesús Martínez
Marcos, de 85 anys.

HORARI CELEBRACIONS
Dimarts i dijous, a les 8 de la tarda
Dissabtes i vigílies, a l es 8 de la tarda
Diumenges, a les 10 i 12 del matí

ASSEMBLEA
C. EXCURSIONISTA
Aquest diumenge el Centre Excursionista fa la seva assemblea anyal on
decideixen, entre altres, el calendari de les
sortides de l’any vinent.

CLASSES D’INFORMÀTICA
Necessitem voluntaris per a
informàtica.
Si tens un nivell d’usuari mig o avançat
i t’agradaria ensenyar a gent que no en sap
a iniciar-se, posa’t en contacte amb nosaltres
a la parròquia

A partir del primer dissabte d’octubre,
dia 5, es començaran els grups de Reflexió
Cristiana-Catequesi.
Tots, petits i grans, hi estem convidats
a descobrir la figura i el missatge de Jesús
que ens convida a viure.

Diumenge 25 de durant l’Any

Grups Reflexió Cristiana - Catequesi
T’hi animes? Per què no
ens hi apuntem?

CLASSES DE CATALÀ
A partir d’aquesta setmana es fan les
inscripcions per a les classes de català:
Dimarts, dia 24, de 17-19h.
Dijous, dia 26, de 17 - 19h.
Dimarts, dia 1 d’octubre, de 10-11h, i
17-19h.

Paraules del bisbe de Roma, Papa
Francesc,
en la Jornada per la pau a Síria
(7/09/2013)
...Després del caos del Diluvi... va
aparèixer l’arc de Sant Martí i el colom va portar
un ram d’olivera . Penso també avui en aquella
olivera que els representants de les diferents
religions vam plantar a Buenos Aires, a la Plaça
de Mayo, l’any 2000, demanant que no hi
hagués més caos, demanant que no hi hagués
més guerra, demanant pau .
I en aquestes circumstàncies, em pregunto: És possible seguir el camí de la pau? Podem
sortir d’aquesta espiral de dolor i de mort? ...
Invocant l’ajuda de Déu , sota la mirada materna de la Salus populi romani, Reina de la
(segueix a dins)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 194,29
Caixetes ciris ............................... 52,20
Caixetes: ..................................... 33,51
Caixetes Càritas: .......................... 63,76
Menjador .................................. 440,00
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La Bíblia, un tresor a
descobrir
La Bíblia és una biblioteca.
No és pas un llibre qualsevol, però
sí una col·lecció de llibres molt diversos. El mot grec “ta bíblia” significa els “llibres”. Es compon de
relats mítics, èpics o històrics, de
lleis o genealogies, poemes, textos
de saviesa, de profecies, de
pregàries, d’exhortacions.
Aquests llibres es van
començar a escriure probablement
al segle VIIIè a.C. per acabar-se
cap l’any 100 d.C. Escrits
separadament, tots aquests llibres
han estat meditats, estudiats,
recopilats i a poc a poc agrupats i
classificats al llarg dels segles.
La Bíblia és el text de
referència dels jueus i cristians, encara que els jueus no reconeixen els
escrits que parlen de Jesús i tot el
que es refereix al Nou Testament.
(pub. franceses, Croire)

Grups Reflexió Cristiana - Catequesi
DIES: cada 1er i 3er dissabte
HORA: 6-7 tarda
Pregària comunitària: a l’església de 7’05-7’15

Calendari de trobades
Octubre: 5 i 19

Gener: 18

Abril: 5

Novembre: 2 i 16

Febrer: 1 i 15

Maig: 3 i 17

Desembre: 7 i 21

Març: 1 i 15

Grups que oferim:
-Grup de famílies (pel 1er i 2on. any de Catequesi)
-Grup de nois i noies (que facin 4rt. 5è. 6è)
-Grup de joves (ESO)
-Grups d’adults (els pares i mares i adults que vulguin
també anar aprofundint el missatge evangèlic)

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 de la profecia d’Amós Am 8:4-7
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per anorrear els desvalguts
del país, vosaltres que dieu: «Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre
queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners! Vendrem el gra amb
mesures més petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb pesos més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem
amb diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre.» El Senyor
ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això que fan.»
Salm responsorial 112:1’2, 4’6, 7-8
Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles
El Senyor és excels per damunt de tots
els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.

Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron
i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra.
Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.

Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu 1Tm 2:1-8
Primer que tot us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i accions de
gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar
una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i
agradable a Déu, el nostre salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al
coneiuxement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els homes és també
un de sol, l’home Jesucrist, que es donà ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge
sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol,
mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no
menteixo. Desitjo que els homes preguin pertot arreu, i que puguin alçar les mans netes,
evitant les baralles i les discussions.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 16:1-13
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: L’home que és fidel en els béns que
valen poc, també ho serà en els de més valor, i l’home infidel en els béns que valen poc,
també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en l’administració de les
riqueses enganyoses, ¿qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les
riqueses que són d’un altre, ¿qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot
servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No
podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.»

Salmo responsorial (112 (113)
que reina allá en lo alto
Siervos del Señor, ¡alabad su nombre! y que, sin embargo, se inclina
Bendito sea, ahora y siempre, el nom- para mirar el cielo y la tierra
bre del Señor.
El Señor levanta del suelo al pobre
El Señor está por encima de las na- y saca del lugar más bajo al necesitado
ciones
para sentarlo entre gente importante,
Su gloria es por encima del cielo
Nadie es comparable al Señor nues- entre la gente importante de su pueblo.
tro Dios
(continua del darrera)
pau, vull respondre: Si, és possible per a
tothom.
Aquesta nit m’agradaria que des de
totes les parts de la terra cridéssim: Si, és
possible per a tothom. Encara mes, voldria
que cada un de nosaltres, des del més petit
fins al més gran, inclosos aquells que estan
cridats a governar les nacions, digués: Si,
volem!
La meva fe cristiana em porta a mirar
la Creu . Com voldria que per un moment
tots els homes i les dones de bona voluntat
miressin la Creu! Allà es pot llegir la
resposta de Déu : allí, a la violència no s’ha
respost amb violència, a la mort no s’ha
respost amb el llenguatge de la mort. En el
silenci de la Creu calla el fragor de les armes i parla el llenguatge de la reconciliació,
del perdó, del diàleg, de la pau.
Voldria demanar al Senyor, aquesta
nit, que nosaltres cristians i els germans de
les altres religions, tots els homes i dones
de bona voluntat cridéssim amb força: La
violència i la guerra mai no són el camí per
a la pau!

Que cadascú miri dins de la seva
pròpia consciència i escolti la paraula que
diu: Surt dels teus interessos que atrofien
el cor, supera la indiferència cap a l’altre
que fa insensible el cor, venç les teves raons
de mort i obre’t al diàleg, a la reconciliació.
Mira el dolor del teu germà - penso en els
nens ... - , ...i no afegeixis més dolor, atura
la mà, reconstrueix l’harmonia que s’ha
trencat, i això no amb la confrontació, sinó
amb retrobament... La guerra significa
sempre... una derrota per a la humanitat.
«La Pau s’aferma només amb la pau,
una pau no deslligada dels deures de la
justícia, ans alimentada també pel propi
sacrifici, per la clemència, per la
misericòrdia, per l’amor» ( Missatge per a
la Jornada Mundial de la Pau 1976 : AAS
67 [ 1975 ] , 671 ) .
Germans i germanes: perdó, diàleg,
reconciliació són les paraules de la pau a
l’estimada nació siriana, a l’Orient Mitjà,
a tot el món. Resem aquesta nit per la
reconciliació. i per la pau..., i convertimnos tots, en qualsevol lloc on ens trobem,
en homes i dones de reconciliació i de pau.
Així sigui

