Lectures del dia 9 de novembre
Festa de la dedicació de la basílica de
sant Joan del Laterà
(Ez 47,1-2.8-9.12); Salm 45; (1Co
3,9b-11.16-17); (Jn 2,13-22)

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
2 de novembre del 2014 Núm. 560

XERRADA-COL.LOQUI

Diumenge de DIFUNTS

Divendres, 7 de novembre (21h.)

Xerrada-col·loqui

“A casa del meu pare hi ha lloc per a tots”

ENTERRAMENT

El dissabte 8 de novembre, anem a caminar pel Montseny: al Turó de Grenys des
de Santa Fe.
Altres sortides del mes: la cultural a
manresa el dia 15; al Far el dia 22 des de
sant martí Sacalm; i sota els cingles del Far
el dia 24,el quart dilluns

Divendres, 14 de novembre (21h.)

CASTANYET
Parròquia Poblenou 2014
CASA DE COLÒNIES
RECTORIA DE CASTANYET

DIUMENGE,

16

DE NOVEMBRE

C
A A
S
S
T
T
A
A
N
N
Y
Y
A
E
D
T

2h. dinar. (tothom se'l porta)

IX Castanyada

Podem ignorar-la i no parlar d’ella, però no ho podrem evitar.
El buit que ens deixa la mort, no el podrem omplir només amb la fe.
Cal buscar en l’amor de Déu el vincle necessari que ens uneix a tots
aquells que ja no hi són.
St. Tomás preguntava Jesús: “ Si ni tan sols sabem on aneu, Senyor,
com podem conèixer el camí ?. I la resposta és clara : “ Jo sóc el camí, la
veritat y la vida”.
Per arribar a Déu cal passar per Jesús.
Els homes i les dones tenim necessitat d’eternitat i qualsevol altra
A càrrec de Mimon Jalisch,
esperança sovint ens sembla massa breu i poca cosa.
Secretari General de la Unió de Centres
i Lluís M. Panyella
Islàmics de Catalunya.
Per això, la humanitat només té explicació si hi ha un amor, com el de
Déu, que superi tot aïllament, - fins i tot el de la mort,- i que vagi més enllà del
nostre espai i del nostre temps.
Els homes i les dones ens retrobem amb la nostra raó de ser, quan hi ha
Presentació de
Cançons
un Déu en la nostra vida; el Déu que ha sortit del seu infinit per apropar-se a
l'Agenda
per la Pau
nosaltres i fer-nos més humans.
Llatinoamericana
concert folk per
Llavors Jesús ens diu : “ Jo sóc el camí, la resurrecció i la vida: qui creu
públic familiar
en mi, encara que hagi mort, viurà; i qui està viu i creu en mi, no morirà mai
més.”
Com deia el Papa Francesc, l’any passat : “ la unió entre nosaltres va
més enllà de la nostra vida. És una unió espiritual que neix amb el baptisme i
no es trenca amb la mort, sinó que gràcies al Crist ressuscitat, està destinada
a trobar la seva plenitud en la vida eterna.”
Tots nosaltres, per tant, formem una gran família amb tots els que ens
han precedit.
Tots plegats integrem una experiència única de fe. Alegrem-nos !.
X_i_C.

Cafè
Castanyes i moscatell per a
tothom.

CONCURS D'ALL-I-OLI

-Portar-se les eines i els ingredients
-A les 14h. passarà el jurat.
-Hi haurà premi pel guanyador

Hi haurà foc per fer carn a la brasa qui vulgui portar-ne.

“Drets Humans. Salut, pa, justícia,
educació, terra, compartir...”

Amb Àngel Daban, Noè Rivas
i Lluís M. Panyella, dels Cinc Dits d'Una
Mà, i La Bicicleta.

Amb Jaume Pera, de Justícia i Pau

Dissabte, 22 de novembre, 20h
Diumenge, 23 novembre,10 i 12 h.

CAL PORTAR

-Tothom s'ha de portar el menjar.

Divendres, 21 de novembre (21h.)

A

Celebracions
per la Pau,
a les eucaristies del
Cap de Setmana

INFORMATIU

C.E. ANEM A CAMINAR

«Jihadisme i
terrorisme, situació
actual en el món
religiós»

FULL

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Jesús Hidalgo Contreras, de 71 anys

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 llibre d’Isaïes (Is 25,6a.7-9)
Aquell dia, en aquesta muntanya, el Senyor de l’univers prepararà per a tots els
pobles un convit. Farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que cobreix tots els
pobles, el sudari que amortalla les nacions; engolirà per sempre la Mort.
El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i esborrarà l’oprobi del seu poble
arreu de la terra. Ha parlat el Senyor.
Aquell dia diran: Aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que ens salvaria: alegremnos i celebrem que ens hagi salvat.
Salm responsorial 129
Des de l’abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.
Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte.

Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.
Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l’amor fidel
i la redempció generosa.
És ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint (2Co 5,1.6-10)
Germans, el nostre cos, que és la casa i el tabernacle de Déu a la terra, serà destruït;
però sabem que tenim al cel un altre edifici, un temple que és obra de Déu, no fet de mà
d’homes, etern.
Per això ens sentim molt coratjosos. Sabem que mentre vivim en el cos, vivim com
emigrats lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa sinó creure, sense veure’l; però
ens sentim tan coratjosos, que preferim emigrar del cos, per anar a viure amb el Senyor, i
no ambicionem res més que ser-li plaents, tant ara que som en el cos, com quan en sortirem.
Perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant el tribunal del Crist, on cadascú ha de
rebre el que li correspongui segons el bé o el mal que haurà obrat vivint en el cos.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 14,1-6)
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin.
Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa el meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi
hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vosla, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja
sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.»

Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. ¿Com podem saber quin camí hi
porta?»
Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per
mi.»
Salmo Responsorial (Sal 129)
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia
la redención copiosa.
Y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

Reflexionem sobre l’actuació de Jesús, el Salvador
Succeí que, un cop recolzat Jesús a taula, prenent un pa pronuncià una benedicció i el
compartí amb ells. En prendre ells el pa de les seves mans, se’ls obriren els ulls i el
reconegueren. (Lluc, 24, 30-31: deixebles d’Emaús)
És amb la manera de comportar-se en una situació ordinària com van reconèixer la
presència de Jesús. No a través de fets extraordinaris o excepcionals.
Aquest és un missatge per al dia a dia dels cristians. Les circumstàncies històriques
han donat una valoració particularment important el què significa per a molts el nom de
“Roma” o el de “catolicisme”. Aquest fet ha resultat sovint ben poc positiu en retransmetre
a tothom el que ens diu Jesús en cada moment de la nostra vida individual i col.lectiva.
Cal que ens esforcem cada dia a descobrir el missatge evangèlic pel sentit que dóna
a la nostra vida i no pel prestigi històric que ens revelen la presència de les luxoses catedrals
que trobem arreu dels nostres pobles.
No és que haguem de demolir aquestes joies arquitectòniques, sí que cal, però que
no les associem a un orgull ben fals de dir-nos cristians.
En un món obert a excepcionalitats basades en la riquesa i el poder, cal que cada dia
sapiguem reconèixer el missatge evangèlic pel seu sentit profund que podem anomenar
“místic” i no pel poder dels que se n’atribueixen la propietat.
Jesús Renau

