Lectures pel 8 de novembre
1ª .lec,Ez. 1-2. 8-9. 12 Salm 45, 2-3.56. 8-9 3ª lec. 1Co. 3,

ENTERRAMENTS
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Rosa Pérez
Samos, de 83 anys.

FLORS ESGLÉSIA
Es necessita més gent voluntària per
ornamentaació de l’Església per a les
celebracions.
Si us agraden les flors, i voleu
col.laborar en l’equip d’ornamentació per
encarregar-vos de les flors algun diumenge,
feu-nos-ho saber.

C.E. ANEM A CAMINAR
Junta nova
A l’assemblea del Centre excursionista es va renovar la Junta que a partir d’ara
queda composada per:
President: Joan Palau; Secretari: David Pavón; Tresorera: Montse Valentí;
Vocals: Ramon Masachs, Fàtima Turón i
Montse Cornellà.

CASTANYADA
Castanyada a Castanyet
Diumenge vinent, dia 8, es fa la
castanyada a la casa de Castanyet.
A les 2 ens posarem a dinar. Tothom
se l’ha de portar. Qui vulgui fer carn a la
brasa hi haurà foc i graelles preparades.

Diumenge TOTS SANTS

DIA DIFUNTS, DIMARTS
Com que els dilluns no tenim missa,
traslladem la missa dels Difunts al dimarts
dia 3, a les 8 del a tarda.

Feliços els nets de cor: són ells els qui
veuran Déu

ECONOMIA
MES SETEMBRE I OCTUBRE
Saldo agost .............................. 2.046,86
Entrades
Col.lectes ................. 1.101,12
Ciris ............................ 443,89
Caixetes ...................... 409,99
Càritas ..................... 1.000,00
Domund ...................... 285,00
Total entrades ........ 3.240,00 . 3.240,00
Sortides
Varis .............................. 63,61
Telèfon ........................ 139,00
Neteja ......................... 407,52
Partícules ....................... 52,00
Ferreteria ...................... 15,98
Seg.Social ..................... 32,22
Piano ............................. 72,60
Com.Bancs ..................... 4,50
Fusteria ......................... 40,00
Full parroquial ............... 71,25
Flors ............................. 27,00
Domund ...................... 285,00
Germanor ................. 1.000,00
Llum ............................ 571,78
Pintura ......................... 662,51
Total sortides ......... 3.444,97 . 3.444,97
Romanent octubre ................. 1.841,89

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 146,50
Menjador: ................................... 95,00

L’organització hi posa les taules, el
cafè, i castanyes i ratafia .

FULL

ECONOMIA 25-10-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
01 de novembre del 2015 Núm. 612

En el projecte de Jesús hi batega, per sobre de
tot, la presència d’un Déu que ens estima. Un Déu salvador, a qui interessa molt més la persona, que no pas
la pròpia religió. Jesús acull, abraça i beneeix .
Quan avui llegim: feliços els marginats, feliços els
pobres en l’esperit, feliços els qui estan de dol, feliços els qui tenen fam i set de
justícia... ens sentim més a prop d’una humanitat que lluita per acollir al proïsme
amb generositat.
Per això, no podem entendre, en nom d’interessos “desconeguts”, que
es pronunciïn en el si de l’església, paraules com les del cardenal Cañizares:
cal posar barreres als refugiats perquè “..no todo es trigo limpio” ; potser
en aquest sentit cal recordar les paraules del Papa Francesc: “qui soc jo per
jutjar al meu germà? “. Jesús va ser emigrant.
Només una condició: ser humils, ser justos, ser nets de cor per gaudir
d’una vida en plenitud, digna de l’esser humà.
Avui, festa de Tots Sants, cal recordar com diu J.A. Pagola, que la vida
no és un parèntesis entre el “buit “ i el “no res”. La vida és la raó de ser de la
creació. La vida dóna sentit a la humanitat. Per això creiem en el cel.
Per això, no ens resignem a la idea de no retrobar-nos mai amb Jesús.
Volem conèixer i celebrar Déu amb els autèntics Sants de totes les religions
i amb les persones bones sense religió.
Creure en Jesús és rebel·lar-nos a que la immensa majoria d’homes,
dones i nens que només han conegut la fam, humiliació i la misèria, quedi
enterrada en l’oblit.
Creure en Jesús és no resignar-nos a que Déu sigui un “Deu amagat” per
sempre, del que no puguem conèixer mai més la seva mirada, la seva tendresa
i la seva abraçada. Creure en Jesús és creure en el cel.
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Lectura de l’Apocalipsi de Sant Joan
(Ap 7,2-4.9-14)
Jo, Joan, vaig veure un àngel que pujava de sol ixent i tenia la marca del Déu viu, i
cridà amb totes les forces als quatre àngels que havien rebut el poder de fer mal a la terra
i al mar: «No feu cap mal a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins que haurem marcat al front
els servents del nostre Déu.» Llavors vaig sentir el nombre dels qui havien estat marcats:
eren cent quaranta-quatre mil de totes les tribus d’Israel. Després vaig veure una multitud
tan gran que ningú no l’hauria poguda comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les
races, i de tots els pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, vestits
de blanc i amb palmes a les mans, i cridaven amb totes les forces. «Hosanna al nostre Déu,
que seu al tron, i a l’Anyell.» I tots els àngels s’estaven drets al voltant del tron, dels ancians
i dels quatre vivents, i es prosternaren davant el tron amb el front fins a terra, adorant Déu,
i deien: «Amén. Lloança, glòria, saviesa, acció de gràcies, honor, poder i força al nostre
Déu pels segles dels segles. Amén.» Aleshores un dels ancians va prendre la paraula i em
preguntà: Aquests que van vestits de blanc, qui són i d'on vénen? Jo li vaig respondre:
Senyor meu, tu ho saps. Ell em digué: Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. Han
rentat els seus vestits amb la sang de l'Anyell i els han quedat blancs.
Salm responsorial 24, 1-2.3-4ab.5-6
És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou, / el món i tots els qui l’habiten. /
Li ha posat els fonaments dins els mars, / i les bases, a les fonts dels rius.
Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? / Qui pot estar-se al recinte sagrat?
/ El qui té el cor sincer i les mans netes de culpa, / que no confia en els déus
falsos.
Rebrà benediccions del Senyor, / rebrà els favors del Déu que salva. /
Aquests són els qui vénen a buscar-vos, Senyor, / per veure-us de cara, Déu
de Jacob.
Lectura de la primera carta de sant Joan (1Jn 3,1-3)
Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: Déu ens reconeix com a fills
seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l’ha reconegut a ell. Sí, estimats:
ara ja som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat com serem; sabem que quan es
manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és. I tothom qui té aquesta
esperança en ell es purifica, tal com Jesucrist és pur.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 5,1-12a)
En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s’assegué i els
deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa dient:

«Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de
dol: vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país.
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran saciats. Feliços els
compassius: Déu els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços
els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser
justos: el Regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran,
us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.»
Salmo Responsorial 24 1-2.3-4ab.5-6
Del Señor es la tierra y lo que en ella hay, / el universo y los que en él
habitan; / porque él echó sus cimientos / y la asentó sobre los mares y ríos.
¿Quién podrá subir al monte del Señor?, / ¿quién podrá estar en su recinto santo? / El hombre de manos inocentes y limpio corazón, / que no entrega su
alma a la mentira y nunca jura en falso.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, / sea ensalzado mi Dios y Salvador. /
Tú diste gran victoria a tu rey, / tuviste misericordia de tu Ungido.

Manifest final. Congrés laïcat a Catalunya (III)
(continua)
- Sabem que això no serà possible si no vivim en el cor l’alegria de Crist ressuscitat.
Cada dia, des de la pregària confiada, en el silenci i en la vida. En comunitat i en soledat,
en família, en grup. En Església. És Ell qui fa possible que tornem a calar les xarxes, que
siguem capaços de saltar a l’aigua quan l’intuïm en mig de les tempestes del nostre món, o
en la calma del llac.
+ Volem tenir cura de tot allò que ens hi ajuda i ser capaços d’inventar noves
maneres per a sentir i viure que som les sarments d’un cep que estimem i ens estima.
+ Volem viure i transmetre la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en
Jesucrist.
Senyor Jesucrist, home entre els homes i Déu: fes-nos capaços de continuar estimant
aquest món que tu estimes, els seus homes i dones, estimant aquesta Església que ens has
regalat, fes-nos valents i amb coratge, que tot ho fem amb amor, per a esdevenir nosaltres
signes del teu Amor. Ajuda’ns a SER MÉS ESGLÉSIA PER A SERVIR MÉS EL MÓN.
Poblet, 3 d’octubre del 2015

