ECONOMIA 02-11-14
Col.lecta: ................................... 166,37
Caixetes ciris ............................... 94,12
Caixetes: ....................................... 3,51
Caixetes Càritas: .......................... 18,14
Menjador .................................... 70,00
Diumenge 16 de novembre,
33 durant l’any
1ª Lec Pr. 31, 1a-13. 19-20. 30-31 Salm
128 (127) 1-5 3ª Lec 1Te 5, 1-6 4ª lec.
Mt. 25, 14-30

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Manolo Osuna
Camacho, de 83 anys

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent hi ha la sortida cultural
a Manresa.

GERMANOR DIA 16
Diumenge dia 16 serà la diada de
“Germanor”, dia de l’Església diocesana. Un
any més se’ns reclama la nostra col.laboració
perquè entre tots cal que mantinguem la
nostra Església.

Diumenge Dedicació St. Joan de Laterà

Divendres, dia 14, cançons per la pau,
a les 9 del vespre a l’Església, amb els «Cinc
Dits d’una Mà».

Agenda
Divendres 21, a les 9 del vespre,
presentació de l’Agenda Llatinoamericana.

CASTANYADA
Parròquia Poblenou 2014
CASA DE COLÒNIES
RECTORIA DE CASTANYET

DIUMENGE,

16 DE NOVEMBRE
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2h. dinar. (tothom se'l porta)

IX Castanyada

Cafè
Castanyes i moscatell per a
tothom.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 170,41
Col.lecta Domund ...................... 145,00
Caixetes ciris ............................... 73,59
Caixetes: ..................................... 25,00
Caixetes Càritas: ........................ 105,08
Menjador .................................... 35,00
Total Domund(125,00+145,00) . 270,00

JORNADES PER LA PAU
Cançons per la Pau

CONCURS D'ALL-I-OLI

FULL

ECONOMIA 26-10-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
9 de novembre del 2014 Núm. 561

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

CAL PORTAR

-Tothom s'ha de portar el menjar.
Hi haurà foc per fer carn a la brasa qui vulgui portar-ne.

A

Les lectures d’avui són molt clares:
Ezequiel, proposa que siguem una comunitat que dóna vida millorant
l’ambient allà on som , com l’aigua que fecunda el desert. Això serà realitat si
ens movem amb l’Esperit de Déu. Pau, recorda la missió de construir el més
important, que és la pròpia persona i la comunitat. Ho fem a mida que vivim com
a continuadors de Jesús, moguts pel mateix Esperit, anunciant amb vida i la
paraula l’alliberament de tot esclavatge per viure fraternalment com a fills de
Déu.
Jesús, en l’evangeli ens diu:
-”Traieu això d’aquí; no convertiu en mercat la casa del meu Pare”.
¿Què és això per Jesús? Els contribucions que ofeguen al poble... Les
injustícies que escanyen els febles... La violència i l’odi que mata a tota persona... Les violacions i el comerç d’infants i dones que destrueixen la dignitat i
llibertat de la pròpia vida... L’explotació a tota persona, ja sigui pagant-li poc i
malament, ja sigui per sobrecargues d’hores... No enllestir i tramitar amb
responsabilitat la documentació dels immigrants... Perquè “los de sin papeles”
no poden estar atesos com cal ni a les oficines ni hospitals, ni llocs de treball…
i… tantes i tantes coses més!!!…
Jesús es va fer un fuet de cordes, al veure tantes malifetes que feien
els canvistes a la casa del seu Pare...
Nosaltres, cristians i ciutadans, què fem al veure tanta disbauxa en el
nostre gran i petit món? Com administro els diners? Com tracto a les persones?
Faig que la seva vida sigui cada vegada més digna i més humana? Sóc responsable del que porto entre mans?
Com bons cristians, catalans i persones que vivim a Catalunya decidim-nos
a construir tots plegats “un Castell de terra ferma, plena d’il·lusió i goig, on tots
hi cabem empenyent cap amunt “l’Enxaneta” de l’Esperança fent pinya amb
força, valor, seny, equilibri, pau, fraternitat i amor.
Tot això i més ho farem possible amb Jesucrist, el nostre Mestre, formant
un Món Nou i una Vida Nova ben robusta i ferma, enfilant-nos ben amunt amb
la força de la Fe tot construint “EL NOU CASTELLER DE LLUM, PAU I
JUSTÍCIA”
P.V.LL.
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’Ezequiel: Ez 47,1-12
En aquells dies l’àngel em va fer tornar a l’entrada del santuari i vaig veure que sota el
llindar del santuari que mira a l’orient, naixia, al costat dret, una font d’aigua, i s’escolava
cap a l’orient, passant a l’esquerra de l’altar. Em va fer sortir per la porta del nord, em va
conduir per fora fins a l’exterior de la porta que mira a l’orient, i vaig veure que l’aigua
rajava del costat dret. Llavors em digué: «Aquesta aigua corre per les valls orientals, baixa
a l’Arabà i desemboca a la Mar Morta. Entra dins les aigües salades i les saneja. A tot
arreu on penetrarà l’aigua d’aquest riu, hi haurà tota mena d’animals que neden dintre
l’aigua, i el peix serà molt abundant, perquè on arribi aquesta aigua, la mar serà sanejada.
Allà on arribi l’aigua del riu, tot viurà. A banda i banda del riu creixerà tota mena d’arbres
fruiters. No perdran mai la fulla i sempre tindran fruit. Cada mes donaran fruits primerencs,
perquè l’aigua que els rega neix del lloc sant. Els seus fruits donaran aliment, i les seves
fulles seran un remei».
Salm responsorial 45
Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.
No temem res, quan se somou la terra,
quan les muntanyes s’enfonsen dins el
mar.
Els braços d’un riu alegren la ciutat de
Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.

Déu i és al mig, es manté ferma,
Déu la defensa abans que apunti el
dia.
El Senyor de l’univers és amb
nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.
Veniu, mireu les gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.
A tot arreu ha fet cessar els combats.

De la primera carta de sant Pau als cristians de Corint: 1Co 3,9-17
Germans, vosaltres sou un edifici construït per Déu. Jo, com a bon arquitecte, amb la
gràcia que Déu m’ha donat, he posat el fonament, i d’altres continuen construint. Que
cadascú miri bé com construeix. De fonament, ningú no en posar cap altre que el que està
posat: Jesucrist. No sabeu que sou un temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en
vosaltres? Si algú profana el temple de Déu, Déu li’n demanarà compte, perquè el temple
de Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: Jn 2,13-22
Quan s’acostava la pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem, i trobà al temple els
venedors de vedells, moltons i coloms i els canvistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de
cordes, i els tragué tots, moltons i vedells, fora del temple, escampà la moneda dels canvistes
i els bolcà les taules, i digué als venedors de coloms: «Traieu això d’aquí; no convertiu en

mercat la casa del meu Pare». Els deixebles recordaren allò que diu l’Escriptura: «El zel del
teu temple em consumia». Llavors els jueus el van interrogar: «¿Quin senyal ens dónes que
t’autoritzi a fer això?» Jesús els contestà: «Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en
tres dies». Els jueus respongueren: «Fa quaranta-sis anys que treballen en la seva construcció,
¿i tu el vols reconstruir en tres dies?» Però ell es referia al santuari del seu cos. Quan Jesús
ressuscità d’entre els morts, els deixebles recordaren que ell deia això, i cregueren en
l’Escriptura i en aquesta paraula de Jesús.
Salmo responsorial Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la
tierra,
y los montes se desplomen en el mar.
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;

“D’acord amb el DNI, el local
assignat és...»
El president Rajoy va dir del 9-N que
“això no es fa”. Però sí que es fa. S’ha fet al
Canada i al Regne Unit. S’ha fet millor, això
sí, amb la lleialtat democràtica de l’estat. Però
es fa. El que no és normal és no fer-ho. Ho
ha dit com l’adult que renya el menor d’edat:
això no es fa. I digui’m, president, si això no
es fa, què fem? F em u n Estatut? Ah, no, que
ha recollit quatre milions de firmes en contra.
Negociem un pacte fiscal? No. Podem continuar en pau amb la immersió? No. I podem
aprovar una mesura social, com ara un decret
de pobresa energètica? No, que és
discriminatori amb la gent d’altres comunitats.
Doncs com que no podem fer res, farem

Dios la socorre al despuntar la aurora.
El Señor de los ejércitos está con
nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de
Jacob.
Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra:
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe.

aquesta consulta. I ha estat posar les
meves dades a la web i saber on em
tocarà, que he tornat a sentir la visita de
la dignitat.
Antoni Bassas

Viu la vida
Viu la teva vida com si pugessis una
muntanya. de tant en tant mira el cim,
però més important és admirar les coses
belles del camí. Puja poc a poc, ferm, i
gaudeix de cada moment. Les vistes des
del cim seran el regal perfecte després
del viatge.
Harold V. Melchert

