Lectures diumenge 2 novembre
Is 25,6a.7-9. Salm 129. 2Co 5,1.6-10.
Jn 14,1-6

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família d’Àngel Garcia
Romero, de 77 anys.

TOTS SANTS
Dissabte vinent és TOTS SANTS. Les
misses seran l’anticipada el divendres i
dissabte a les 10 i 12 del matí.
Diumenge DIA DELS DIFUNTS, les
misses a les 10 i 12 del matí. No hi haurà
missa anticipada del dissabte.

El diumenge dia 16 de novembre es
farà la Castanyada a Castanyet. Apunteuvos la data si us interessa.
Voluntaris: Es necessiten voluntarisd
per fer classes d’informàtica.
Inscripcions a les classes: cada
dilluns de 8-9 del vespre.
Aula oberta: també tenim unes hores
que l’aula està oberta als qui els pugui
interessar

CÀRITAS
Inscripcions a les classes de català:
cada dijous de 4-6 tarda.
Atenció a la gent gran: es necessiten
voluntaris per fer aquest servei (companyia,
conversa, ajudar a passejar, ......
Acollida: Càritas té obert per rebre a
la gent: dimarts de 7-8, i dijous de 2/4 de 7
a 2/4 de 8.

Divendres, 7 de novembre (21h.)

Divendres, 14 de novembre (21h.)

Divendres, 21 de novembre (21h.)

Xerrada-col·loqui

Cançons
per la Pau

Presentació de
l'Agenda
Llatinoamericana

concert folk per
públic familiar

És bo estimar Déu

AULA INFORMÀTICA

JORNADES PER LA PAU

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

Diumenge 30 de durant l’any A.

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

Celebracions
per la Pau,

INFORMATIU

Col.lecta:(Domund) ................... 125,00
Caixetes ciris ............................... 40,59
Caixetes: ..................................... 91,73
Caixetes Càritas: ........................ 115,12
Menjador .................................. 125,00

CASTANYADA

a les eucaristies del
Cap de Setmana

“Drets Humans. Salut, pa, justícia,
educació, terra, compartir...”
Dóna’ns, Senyor, aquella pau estranya
que brota en plena lluita
com una flor de foc;
que trenca en plena nit
com un cant amagat;
que arriba en plena mort
com un petó esperat.
Dóna’ns la Pau dels que caminen sempre,
nus d’avantatges,
vestits pel vent d’una esperança núbi.
Aquella Pau del pobre que ha vençut la por.
Aquella Pau del lliure
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Quina joia hi ha més gran que sentir-se una
persona estimada? Sense aquesta experiència
faltaria quelcom totalment necessari per a ser persona.
Els jueus, especialment els fariseus, estaven
centrats en més de 600 lleis i les discutien. Cap a on
anava tot això?. Doncs els fariseus i saduceus posant a prova Jesús li pregunten què és el més important. La resposta va cap al dret : estimar Déu. I estimar
Déu, va unit a estimar el proïsme. Això és tot. Les altres lleis tindran el valor
que tinguin si estan al servei de l’essència. Ens diu l’evangeli una mica abans,
que la gent que sentia Jesús, estava admirada de la seva doctrina .I, al final del
capítol posa que per fi ja no es van atrevir a fer-li cap més pregunta.
Aquesta vegada, m’impressiona especialment llegir com Jesús dóna
molta força al fet d’estimar Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot el
pensament. Ell és un enamorat de Déu, el seu Pare. I en altres llocs de l’evangeli
escoltem també “ aquest és el meu fill estimat”. Aquesta és la força de Jesús,
creure en l’amor del Pare, i això l’empeny a estimar i estimar amb totes les
seves forces.
Per aquesta estimació entre Jesús i el seu Pare, la seva vida va ser una
vida feliç, enamorat dels seus contemporanis, una vida que encomana felicitat,
que canta les benaurances enmig de totes les tragèdies que copsava i que fins
avui segueixen passant i que no podem entendre.
Com es pot ser feliç amb molt poca cosa i amb moltes dificultats i
contrarietats? Estimant . Qui estima es fa estimar, sense buscar més que el bé
de l’altre. Aquí rau una vida sempre reeixida.
Que aquest diumenge tinguem el goig de renovar les nostres entranyes,
aplegats en comunitat, amb Jesús.
A.T.

que s’aferra a la vida.
La Pau que es comparteix en igualtat
com l’aigua i l’Hòstia.

A càrrec de Mimon Jalisch,
Secretari General de la Unió de Centres
Islàmics de Catalunya.

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

Dóna’ns la teva Pau, la teva!,

Amb Jaume Pera, de Justícia i Pau

Tu que ets la nostra Pau.
Poema de Pere Casaldàliga
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Lectura del llibre de l’Èxode Ex 22:20-26
El Senyor diu: «No maltractis ni oprimeixis els immigrats, que també vosaltres vau ser
immigrats al país d’Egipte. No maltractis cap viuda ni cap orfe: Si els maltractes i alcen a mi
el seu clam, jo l’escoltaré i, encès d’indignació, us mataré amb l’espasa: les vostres dones
quedaran viudes, i orfes els vostres fills.
Si prestes diners a algú del meu poble, als pobres que viuen amb tu, no facis com els
usurers: no li exigeixis els interessos. Si et quedes com a penyora el mantell d’algú, tornali abans no es pongui el sol. És tot el que té per abrigar-se, el mantell que l’embolcalla.
¿Amb què dormiria? Si ell alçava a mi el seu clam, jo l’escoltaria, perquè sóc compassiu».

Salm responsorial.18 (17), 2-3. 47. 51
T’estimo, Senyor, tu m’enforteixes,
roca i muralla que em deslliura.
Déu meu, penyal on m’emparo,
escut i força que em salva.
Rodejat d’adversaris delirants,
clamo al Senyor,
crido auxili d’entre els enemics.

Beneït sigui el Déu vivent, el meu
penyal.
Beneeixo el Senyor que em salva.
«Ha donat grans victòries al seu
rei,
ha mostrat l’amor que té el seu
Ungit».

Lectura de lacarta de sant Pau als cristians de Tessalònica 1Te1:5-10
Germans, ja sabeu el que fèiem per vosaltres mentre érem a la vostra ciutat. També
vosaltres heu imitat el nostre exemple i el del Senyor, acollint la paraula de Déu enmig de
moltes adversitats, plens de goig de l’Esperit Sant. Així heu estat un model per a tots els
creients de Macedònia i d’Acaia, perquè, des de la vostra ciutat, s’ha estès el ressò de la
paraula del Senyor. I no solament a Macedònia i Acaia; pertot arreu parlen de la vostra
conversió de manera que no ens cal afegir-hi res: ells mateixos conten com va ser la nostra
arribada entre vosaltres i com abandonàreu els ídols i us convertíreu a Déu, per adorar
només el Déu viu i veritable i esperar del cel Jesús, el seu Fill, que ell ressuscità d’entre els
morts, i que ens salvarà de la pena, en el judici que ha de venir.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 22:34-40
En aquell temps, quan els fariseus s’assabentaren que Jesús havia fet callar els saduceus,
es tornaren a reunir, i un d’ells, mestre de la Llei, per provar-lo li va fer aquesta pregunta:
«Mestre, ¿quin és el manament més gran de la Llei?». Jesús li contestà: «Estima el Senyor,
el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament. Aquest és el manament

més gran i el primer de tots. El segon és molt semblant: Estima els altres com a tu mateix.
Tots els manaments escrits en els llibres de la Llei i dels Profetes vénen d’aquests dos».

Salmo responsorial Sal 17,
Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza,
mi roca, mi fortaleza, mi libertador,
mi Dios, mi roca donde yo me refugio,
mi escudo protector, mi salvación, mi asilo.
¡Alabado sea Dios! Yo le invoco
y salgo victorioso de mis enemigos.

¡Viva el Señor, bendita sea mi
roca!
¡Alabado sea Dios, el Dios de
mi victoria!
Él da grandes victorias a su rey
y otorga su favor a su Mesías,
a David y a su descendencia
para siempre.

Papolatria
(continua del Full anterior)
...Sembla que oblidem que ell, al cap de poc d’ésser bisbe de Roma va dir que
arribaven un excés de consultes d’arreu del món sobre el que havien de fer i que no podia
continuar aquest sistema en el que “Roma” hagi de tenir respostes per a tot. Afegia que
molts problemes s’havien de resoldre a nivell local. Amb altres paraules que no hem de
mirar tant al Vaticà.
Al meu entendre hem de donar gràcies a Déu de tenir un papa obert i amb una
mentalitat trencadora de moltes coses que s’havien anquilosat, però hem de vigilar de no
caure en la papolatria (que seria l’heretgia de venerar-lo com si fos mig déu).
Aquest perill d’excessiva veneració dels personatges eclesiàstics s’ha accentuat des
de que també els diaris se’n fan ressò. Això que dic també val pels bisbes i pels capellans.
Qualsevol veneració d’una persona fuig de l’esperit de l‘Evangeli perquè quan la serpent
temptava Adam i Eva que es posessin per damunt de Déu van pecar i tot seguit es van
adonar que anaven nus (Gn 3,4-7). És clar que hem de prendre aquest text com a mític i no
pas històric però ens val el contingut que consisteix en dir que mai no ens hem de posar per
damunt de Déu mateix; i quan Jesús és temptat pel diable en el desert de fer-se valer com
a fill de Déu, li respon que només adoraràs a Déu (Mt 4,10).
El mateix Pere, quan un centurió anomenat Corneli es prostrava davant d’ell el va fer
aixecar dient-li: Alca’t que no sóc més que un home com tu (Ac 10,25).
Josep ESCÓS

