Lectures del diumenge 33
15 de novembre
!ª Lec. Dn, 12, 1-3 salm 15, 5i8, 9-11
3ª lec. He 10, 11-14. 18
4ª lec. Mc.
13, 24-32

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Dolors Moreta
Saura, de 92 anys;

CASTANYADA
Aquest diumenge dia 8, es fa la
castanyada a Castanyet. Tothom es porta el
dinar i es comparteix un dia a plena natura.

La solidaritat ha de ser una actitud que
portem dins nostre per viure-la cada dia. La
solidaritat ens parla dels altres, dels coneguts
i no coneguts, dels estimats i no estimats,
dels queestan a prop i dels que no. La
solidaritat canvia la realitat i la persona, la
meva i la de l’altre. La solidaritat s’ha de
poder viure amb alegria.

Diumenge XXXII de durant l’any B.

Testimonis de solidaritat i fraternitat

GRUP CELEBRACIONS
Divendres passat es va reunir el Grup
de Celebracions, i es va acabar de preparar
les Jornades de la Pau i les celebracions
d’Advent i Nadal.
Celebracions previstes:

Presentació de
l‘Agenda Llatinoamericana
El cap de setmana 21-22, a les
eucaristies del disabte dia 21 i el diumenge
dia 22 a les 12, el primer quart d’hora el
dedicarem a la presentació de l‘Agenda

Pregària per la Pau
El divendres dia 27 a 2/4 de 9 del
vespre (20,30) es farà la Pregària per la Pau.
Durarà una hora.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 134,07
Caixetes ciris ............................. 137,93
Caixetes Càritas: .......................... 69,05
Menjador .................................. 320,00

LA SOLIDARITAT

Advent
El cap de setmana 28-29 de novembre
començarà l’Advent.

Celebració del Perdó
Diumenge dia 13 de desembre, a les
12 del migdia.
Dimarts dia 22, a les 8 del vespre

FULL

ECONOMIA 01-11-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
08 de novembre del 2015 Núm. 613

Les lectures de la litúrgia d’avui són un gran tresor per tots nosaltres i un
bon camí que ens condueix a viure com Jesús, la solidaritat i la fraternitat.
Tant l’Antic Testament com el Nou ens posa un exemple vivent de dos
dones plenes de fe i d’amor en Déu i en les persones.
D’on neixen aquets valors tan profunds i autèntics?
· D’una confiança total en Déu i en les persones...
· D’un veure la dura realitat social que els envolta...
· D’una crida interior, d’ajudar el germà, el més necessitat...
· D’un actuar generós i desinteressat en bé dels més “petits”...
Elles, no veuen dins del seu cor “els mestres autosuficients” sinó la
persona humana que té necessitat dels altres.
I això, com es descobreix?
· Quan veus una persona humil i sincera...
· Quan veus la seva coherència de vida...
· Quan descobreixes que el seus llavis sempre diuen la veritat...
· Quan palpes que ella, segons la seva capacitat, és també justa i solidària
...
Què ens diuen a nosaltres aquestes lectures del diumenge?
· Que no hem de caure en la temptació de “ser mestres de la Llei”...
· De viure, educar i actuar amb i per els oprimits, la justícia...
· D’oblidant-nos un xic més de nosaltres, per ser com Jesús, el servidor...
· De ser testimonis de la pobresa evangèlica segons ens invita Jesús
de Nazaret...
Visquem així i la riquesa de Crist ressuscitat omplirà el món de
generositat, gratuïtat, fraternitat, conversió i estimació, tot rebent el gran
regal d’Amor que el Pare té per a tota la Humanitat.
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 del primer llibre dels Reis 1Re 17, 10-16
En aquell temps el profeta Elies se n’anà a Sarepta. Quan arribà a l’entrada del poble
hi havia allà una viuda que recollia llenya. Elies la cridà i li digué: «Porta’m, si et plau, una
mica d’aigua per beure.» Mentre l’anava a buscar, Elies la tornà a cridar i li digué: «Porta’m,
també, un tros de pa.» Ella respongué: «Per la vida del Senyor, el teu Déu, et juro que no
en tinc gens. Només tinc un grapat de farina i una mica d’oli. Ara estava recollint aquests
branquillons i anava a fer pa per a mi i per al meu fill. Ens el menjarem i després morirem de
fam.» Elies li respongué: «No tinguis por. Fes-ho tal com dius, però primer fes un panet per
a mi i dóna-me’l. Després ja en faràs per a tu i per al teu fill. Això diu el Senyor, Déu
d’Israel: No es buidarà el pot de la farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra fins al dia que
Senyor enviarà la pluja al país.» Ella va fer tal com Elies li havia dit, i durant molts dies, tant
ella com la seva família van poder menjar: no es va buidar el pot de la farina ni s’abaixà l’oli
de la gerra, tal com el Senyor ho havia dit per boca d’Elies.
Salm responsorial 145, 6c-7.8-9a.9bc-10
El Senyor que es manté fidel per sempre, / 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 carta als cristians hebreus He 9,24-28
Crist no ha entrat en aquell santuari, a imatge del veritable, fet per mà d’homes, sinó
que ha entrat al cel mateix, i s’ha presentat davant Déu per nosaltres. El gran sacerdot
entra cada any al santuari amb una sang que no és la seva. Crist, en canvi, no s’ha d’oferir
moltes vegades, altrament hauria hagut d’anar sofrint la seva passió des de la creació del
món. De fet no ha aparegut fins ara, a la fi dels temps, a oferir-se ell mateix una sola
vegada, com a víctima per abolir el pecat. Els homes morim una sola vegada, i després de
la mort ve el judici. Semblantment el Crist va ser ofert una sola vegada, quan va prendre
damunt seu els pecats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per raó dels pecats, sinó
per salvar aquells qui esperen el moment de rebre’l.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 12,38-44
En aquell temps, Jesús, instruint la gent els deia: «No us fieu dels mestres de la Llei.
Els agrada de passejar-se amb els seus vestits, i que la gent els saludi a les places, que els

facin ocupar els primers seients a les sinagogues i els primers llocs a taula; devoren els béns
de les viudes i, al moment de l’oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues.
Són els qui seran judicats més rigorosament.»
Estant assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava
diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de
les més petites. Jesús cridà els deixebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta
viuda pobra és la que ha donat més de tots; els altres han donat del que els sobrava, però
ella, que ho necessitava per a viure, ha donat tot el que tenia.»
Salmo responsorial 145, 6c-7.8-9a.9bc-10

El Señor siempre mantiene su palabra. / Hace justicia a los oprimidos, / y da
de comer a los hambrientos.

El Señor devuelve la vista a los ciegos; / el Señor levanta a los caídos; / el
Señor ama a los hombres honrados. / El Señor protege a los extranjeros.

Sostiene a los huérfanos y a las viudas, / pero hace que los malvados pierdan el camino. / el Señor reinará por siempre; / Oh Sión, es tu Dios reinará por
todos los siglos.

LA FELICITAT, DE QUI DEPÈN?
Un periodista pregunta a una dona, acompanyada de la seva parella:
-Et fa feliç el teu home?
El seu home aixecà lleugerament el coll en actitud de seguretat. Sabia que la seva
dona diria que sí.
-No… no em fa feliç! - respongué amb rotunditat.
Adonant-se de la sorpresa del seu marit… continuà:
-No em fa feliç… Jo sóc feliç! El fet que jo sigui feliç o no, no depèn d’ell, sinó de
mi. Jo sóc l’única persona de qui depèn la meva felicitat. Jo decideixo ser feliç en cada
situació i en cada moment de la vida, ja que si la meva felicitat depengués d’alguna persona, cosa... circumstància, tindria seriosos problemes.
Hi ha gent que diu: –jo no puc ser feliç... perquè estic malalta, perquè fa molt de
fred o calor, perquè algú m’ha insultat, perquè algú no m’ha valorat...
Però el que no saps és que POTS SER FELIÇ encara que estiguis malalt, encara que
passis calor o fred, encara que t’hagin insultat o no t’hagin valorat...

