Lectures del 3 de novembre
Diumenge 31 de durant l’any C
1ª Lectura: Sa. 11, 23-26. 12, 1-2
Salm :144 (145), 1-2. 8-11. 13cd-14
2ª Lectura:: 2 Te 1, 11-12. . 2, 1-2
Evangeli : Lc. 19, 1-10.

TOTS SANTS
Divendres dia 1 és Tots Sants. Les
eucaristies com un diumenge, a les 10 i 12
del matí, i l’anticipada a les 8 de la tarda del
dijous.
Dissabte, dia 2 , a l’eucaristia de les 8
dela tarda farem record i memòria de tots
els difunts.

CÀRITAS
Xerrada sobre el model d’acció social de Càritas: dimecres dia 6 de novembre,
a les 9 del vespre.
Català: noves inscripcions de català,
dimarts 29 d’octubre de 16,30-17,30
Menjador: ens falten voluntaris pel
menjador

C.E. ANEM A CAMINAR
Dilluns dia 28 hi ha la sortida a la
muntanya dels quarts dilluns: Sant Julià del
Mont, a plena Garrotxa.

Inscripcions: cada dimarts de 8-9 del
vespre

Diumenge 30 de durant l’Any

BUTLLETÍ TRIMESTRAL
Quin nom li posaries?
A proposta de l’assemblea parroquial
última hem començat a posar els fonaments
al butlletí, i voldríem que el primer pugui
sortir per Nadal. Aquest butlletí té com a
objectius poder comunicar-nos i conèixernos entre nosaltres, dins la Parròquia, i
també comunicar cap enfora el que fem i
vivim a dins la Parròquia.
Els continguts seran les activitats dels
grups parroquials, la vida del barri, textos
interessants, ...i tot allò que vivim i que pugui
ser rellevant.
Ens cal posar nom en aquest butlletí.
Ens vols donar idees? quin nom hi
posaries?
Encara que et sembli una ideea
estrafolària digues quina és o són les teves
propostes, que segur que entre tots ens en
sortirà una de bona.
Busquem doncs, entre tots, el nom
d’aquest butlletí. Digueu-hi la vostra.

El sentit de la pregària cristiana

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 119,03
Col.lecta Domund ...................... 311,45
Caixetes ciris ............................... 60,62
Caixetes: ..................................... 55,40
Caixetes Càritas: .......................... 42,60
Menjador .................................... 40,00

INFORMÀTICA

JORNADES DE LA PAU
El mes de novembre hi ha previst celebrar les Jornades de la Pau.
22 de novembre: Agenda
llatinoamericana, i els 40 anys de l’assassinat
de Joan Alsina a Xile, i 20 anys de Quim
Vallamajó, assassinat a Rwanda.
29 de novembre: 50 anys de
l’Enciclica: «Pacem in Terris» de Joan XXIII
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Un Déu amb qui podem comunicar-nos. Un Déu que comprèn els humans
més que ningú, més que nosaltres mateixos. Ens entén sense paraules i es fa
entendre sense paraules. Ens ofereix la possibilitat de tirar endavant amb les
dificultats, fins i tot quan es fan insoportables. Consola les errades i les ferides.
Ens obre l’enteniment per provar d’encertar en estimar més i millor. No ens
compara entre els germans, per a Ell, tots som la seva criatura estimada.
El sentit de la pregària és reconèixer que Déu hi és present, pregar és fer
l’exercici de mirar-nos i mirar el món amb els seus ulls. És agraïr, és escoltar,
és obrir el cor, és desitjar, és seguir confiant.
A l’evangeli d’aquest diumenge, es presenta la pregària de dos jueus al
temple. El que es reconeix pecador, en sortirà consolat i encoratjat per tornar
a començar. El que prega orgullós dels seus compliments tot fent comparacions
amb els altres, no sortirà justificat, però tard o d’hora trobarà la llum de la seva
realitat. Sabrà que a Déu no se’l compra amb compliments ni amb bones
obres, es podrà convertir, i tindrà l’opció d’estimar com Déu l’estima..
Qui pot estar segur? L’actitud de pregària ens ajuda a tenir un toc de
realisme, d’humilitat, a saber quin és el nostre lloc, i a buscar quin pot ser el
compromís. Amb molta confiança, agraïment, alegria. Ens ajuda a viure més
feliços.
Sembla que a Jesús la pregària el va portar molt lluny, fins a poder dir: el
Pare està en mi i jo estic en el Pare. I en la seva pregària demana que on està
Ell, estiguem també nosaltres.
Pregar, acostar-nos a Déu, és acostar-nos a l’altre, viure unificats
amorosament amb tota la creació.
L’evangeli ens parla moltes vegades de la bondat de la pregària i de la
pregària autèntica. Una cita entre tantes, diu Jesús: allà on us trobeu dos o més
en nom meu, allí estic jo amb vosaltres. Dono gràcies una i mil vegades per
cada trobada de diumenge pregant junts en aquesta comunitat de Poblenou.
A.T.G.
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira Sir 35:12-4, 16-18
El Senyor fa justícia, no té miraments amb el prestigi dels homes, no es deixa influir
per ningú en perjudici dels pobres; escolta la pregària dels oprimits, no es fa sord al clam
dels orfes ni al plany insistent de les viudes. El Senyor rep benèvolament els qui l’honoren,
el clam d’aquests homes arriba al cel, el crit d’auxili dels desvalguts penetra més enllà dels
núvols, i ells no es consolen fins que arriba a terme, no desisteixen mentre l’Altíssim no
intervingui per fer justícia a favor dels innocents. El Senyor no s’entretindrà, no tardarà a
sortir a favor d’ells.
Salm responsorial
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho
sentin.
Els ulls del Senyor vetllen pels justos,
els escolta quan criden auxili
Als qui clamen al Senyor, ell els escolta

i els treu de tots els perills.
El Senyor és a prop dels cors que
sofreixen,
salva els homes que se senten desfets
El Senyor rescata la vida dels seus
servents:
quedaran nets de culpa els qui es refugien en ell.

com aquest cobrador d’impostos. Dejuno dos dies cada setmana i us dono la desena part
dels meus ingressos”. Però el cobrador d’impostos que s’havia quedat un tros lluny, ni
gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit i deia: “Déu meu, sigueu-me
propici, que sóc un pecador”. Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva, i l’altre
no; perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit.»
Salm responsorial
Sam l 97
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca
mi alma se gloría en el Señor
que los humildes lo escuchen y se alegren.

para borrar de la tierra su memoria
Cuando uno grita, el Señor lo escucha,
y lo libra de sus angustias

El señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El señor se enfrenta con los El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.
malechores,
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Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu 2Tm 4:6-8, 16-18
Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre
l’altar. Ja m’ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar
en aquest noble combat i acabada la cursa em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la
corona que m’he guanyat. El Senyor, Jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no tan
sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació.
Durant la meva primera defensa davant el tribunal no es presentà ningú a fer-me
costat; tothom m’abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m’assistia i em donà
forces perquè acabés de proclamar el missatge de l’evangeli, i poguessin escoltar-lo tots
els pagans. I Déu m’ha salvat de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els qui em
volen perjudicar i em guardarà per al seu Regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels
segles dels segles. Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 18:9-14
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justos,
i tenien per no res a tots els altres: «Dos homes pujaren al temple a pregar: un era fariseu i
l’altre cobrador d’impostos. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: “Déu meu, us
dono gràcies perquè no sóc com els altres homes: lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc
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-Portar-se les eines i els ingredients
-A les 14h. passarà el jurat.
-Hi haurà premi pel guanyador

CAL PORTAR






Cafè
Castanyes i moscatell per a
tothom.

CONCURS D'ALL-I-OLI
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2h. dinar. (tothom se'l porta)
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10 DE NOVEMBRE



-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.

