Lectures del 6 de’octubre
Diumenge 27de durant l’any C
1ª Lectura: Ha 1, 2-3. 2, 2-4
Salm : 94 (95), 1-2. 6-9
2ª Lectura:: 2 Tm 1, 6-8. 13-14
Evangeli : Lc. 17, 5-10.

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Assumpció
Subirana Corominas, de 81 anys i de Pere
Sala Tuset, de 60 anys.

TROBADA
CONSELLS PASTORALS
Dia: 6 octubre
Lloc: Can Ratés, Sta. Susanna
Hora: 2/4 de 5 - 2/4 de 8 tarda
Tema: Tu, què fas per la parròquia?
-Xerrada de Joan Ferrer
-Intercanvi petits grups
-Posada en comú
-Piscolabis
-Pregària de vespres
Trobada oberta a tothom

Diumenge 26 de durant l’Any

Grups Reflexió Cristiana - Catequesi
Manté valerosament el combat
de la fe.

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)

CÀRITAS
Jornades de
formació voluntaris de Càritas

GRUP CELEBRACIONS

Dies: 9 octubre, 6 novembre, 4 de
desembre, 15 de gener.

Divendres es reunirà el grup de
Celebracions per començar a fer el programa de treball pel curs que comença.

Les xerrades es faran als locals de la
parròquia, a les 9 del vespre.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 112,30
Caixetes ciris ............................... 55,27
Caixetes: ....................................... 7,27
Caixetes Càritas: .......................... 47,51

COMENCEM
ELS GRUPS DE REFLEXIÓ

FULL
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En els temps de crisi que vivim, moltes
coses que abans semblaven fàcils, avui en
dia s’han tornat més complicades i menys
fluides i enmig de tot està la desesperació
per uns i el desastre per altres.
Cada vegada més necessitem alguna
cosa que ens faci aixecar-nos després de
cada caiguda i recaiguda per seguir endavant
practicant la rectitud, pietat, amor i paciència.
Aquest cosa, com un recurs molt valuós, recurs que està sempre amb
nosaltres és la fe.
És aquesta mateixa fe que va fer moure a Jesús per les seves rutes
d’aprenentatge i ensenyaments, aquesta mateixa fe que li va fer confiar que
després de tant dolor i penúries arribaria la resurrecció i la vida eterna.
És aquesta fe que ens ajuda a ser rectes, pietosos, amorosos i pacients,
amb la confiança que la vida eterna es conquista a través dels nostres actes i
una constant participació en cos i ànima amb tot el que fem i pensem en cada
moment. És la vida eterna a la qual Déu ens ha cridat i la qual es va lliurar
enterament i sense límits el nostre gran germà i amic el Jesús Crist de Natzaret.
Per concloure convido a tots, inclòs a mi mateix a aquest etern desafiament
de la fe, amb la meva integra implicació en tot el que faci i mirant pel benestar
de tots. També convido a donar-nos compte de les persones que estan a prop
nostre i també necessiten el nostre suport ara per reafirmar-se en la seva fe en
si mateixos i en el Senyor per seguir valerosament aquest combat de la vida.
MP
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Lectura de la profecia d’Amós Am 6:1a, 4-7
Això diu el Senyor, Déu de l’univers: «Ai dels qui viuen tranquils a Sió, dels qui es
creuen segurs al turó de Samaria! S’estiren en llits de marfil, s’aclofen en els seus sofàs,
mengen els anyells més tendres i els vedells engreixats a les estables, improvisen al so de
l’arpa, creen com David les seves melodies, beuen el vi en grans copes, i s’ungeixen amb els
perfums més fins, però no els fa cap pena el desastre de les tribus de Josep. Per això ara
seran els primers en les files dels deportats; així s’acabarà l’orgia dels vividors.»

Salm responsorial 13 (12)
El Senyor fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.
El Senyor deslliura els presos.
El Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els vençuts.
El Senyor estima els justos.

El Senyor guarda els forasters,
manté les viudes i els orfes,
i capgira els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre,
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu 1Tm 6:11-16
Home de Déu, busca de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l’amor, la paciència,
la mansuetud. Lluita en el noble combat de la fe i guanya’t la vida eterna. És per obtenir-la
que vas ser cridat i vas confessar noblement la fe en presència de molts testimonis. Davant
Déu, font de tota vida, i davant de Jesucrist, que sota Ponç Pilat donà testimoni amb la seva
noble confessió, et recomano que guardis irreprensible i sense falta el manament rebut, fins
que es manifestarà Jesucrist, el nostre Senyor. Quan serà l’hora, farà aparèixer la seva
manifestació aquell qui és de debò feliç i l’únic Sobirà, el Rei dels reis i els Senyor dels
Senyors, l’únic que té com a pròpia la immortalitat, i habita en una llum inaccessible: Cap
home no l’ha vist mai, ni és capaç de veure’l. A ell l’honor i el poder per sempre. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 16:19-31
En aquell temps, Jesús digué als fariseus: «Hi havia un home ric que anava vestit de
porpra i de lli finíssim, i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer,
s’estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, esperant satisfer la seva fam amb les
engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres.
El pobre morí, i els àngels el portaren a la falda d’Abraham. El ric també morí i el van
sepultar. Arribat al país dels morts i estant en un lloc de turments, alçà els ulls, veié de lluny
Abraham, amb Llàtzer a la falda, el cridà i li digué: “Abraham, pare meu, apiada’t de mi i
envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua, perquè sofreixo
molt enmig d’aquestes flames.” Abraham li respongué: “Fill meu, recorda’t que en vida et
van tocar béns de tota mena, i a Llàtzer mals, però ara ell ha trobat consol i tu, sofriments.
Pensa també que entre nosaltres i vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si algú volgués
passar del lloc on sóc jo cap on sou vosaltres, no podria, ni tampoc del vostre lloc al nostre.”
El ric digué: “Llavors, pare, et prego que l’enviïs a casa meva. Hi tinc encara cinc germans.
Que Llàtzer els adverteixi, perquè no acabin també en aquest lloc de turments.” Abraham li

respongué: “Ja tenen Moisès i els profetes: que els escoltin.” El ric contestà: “No, pare meu
Abraham, no els escoltaran. Però si anava a trobar-los algú que torna d’entre els morts, sí
que es convertiran.” Li diu Abraham: “Si no fan cas de Moisès i dels profetes, ni que ressuscités
algú d’entre els morts no es deixarien convèncer”.

Salm responsorial 13 (12)
Él hace justicia a los oprimidos
y da pan a los hambrientos.
El Señor da la libertad a los presos,
el Señor da la vista a los ciegos,
el Señor endereza a los que están doblados,
el Señor ama a los que practican la justicia,
CELEBRACIONS de la PARAULA
“Feu això en memòria meva” va dir Jesús a
l’últim sopar. I què va fer Jesús? La celebració de la
gran festa del Àcims. Recordem l’evangeli: <La vetlla
de la festa de Pasqua Jesús envia a dos deixebles a
preparar el sopar de “l’anyell pasqual” en una sala
gran amb els deixebles que l’havien seguit des de
Galilea per celebrar la festa.>
Primera reflexió: El dia jueu en temps de Jesús, era una composició de dues parts amb distinció
pròpia; la nit i el dia . El seu dia terrestre començava
a posta del sol i acabava a l’altra posta de
sol..Recordeu el GÈNESI. Els treballs del Creadors
acaben dient: Hi hagué una nit i un dia. Déu havia
començat en la foscor separant les aigües del cel de
les de la terra i es veié la claror.
Per això la Resurrecció va tenir lloc al tercer dia:
Va morir a l’inici de la nit del divendres (1), passa tot
el dissabte ( dia i nit (2 i 3) i ressuscità abans de la
sortida del sol que hagués estat el quart..
Segona reflexió: En la claror del dijous ( dia)
Jesús encomana preparar la festa que es farà, ja el
divendres (la nit). I què celebraven? La PASQUA, el
PAS de l’àngel exterminador, el seu Pas de
l’esclavatge a la llibertat. I això no ho feien asseguts
ni estirats, sinó a “peu dret, amb les sandàlies posades
i el bastó a la mà” com aquell dia. I era una

el Señor protege a los emigrantes,
El Señor sostiene a las viudas y a
los huérfanos
y tuerce el camino de los malhechores.
El Señor reinará eternamente;
él es tu Dios, Sión, por todas las
edades.
CELEBRACIÓ festiva amb familiars, amigues i
amics, sense separació de sexes ni d’edats. ELL
ho va fer amb tots aquells i aquelles que:
“l’havien seguit des de Galilea”
Tercera reflexió: Jesús capgira el sentit
de la festa. Ja no serà l’alliberament del poble
jueu sinó de tota la humanitat, que tindrà lloc
amb la seva mort representada pel trossejament
del pa i la beguda posterior del vi.
Quarta reflexió: Durant més de tres cents
anys, els cristians “partien el pa” en record
de Jesús, parlaven d’ell i de la salvació. Ho
feien sense capellans, ni bisbes, perquè ni Jesús ni cap apòstol ho fou i fins l’emperador
Constantí ni n’hi hagué.
Quinta reflexió: Quina diferència hi ha
entre les nostres celebracions de la paraula i
aquelles en “Record de Jesús? Té realment
importància qui la presideix? Sigui en Ramon,
en Francesc o la Conchi o qui sigui? No és LA
MISSA qui se desvia de “feu això, en memòria
meva”, amb tanta cerimònia, tantes lectures i
vestits rars?. On és la nostra comunitat, els
nostres “familiars i amics”, sinó en les
celebracions de POBLENOU, siguin misses o
celebracions de la paraula?
La sexta reflexió feu-la vosaltres si
voleu.. (G. P.)

