Lectures del diumenge 34
Festa del Crist Rei
1ª lec. Dn.7,13-14; Salm 92, 1ab.1c-2. 5;
3ª lec. Ap. 1,5-8; 4ª lec. Jo. 18,33b-37

BATEIG
Aquest diumenge dia 15, a la 1,
batejarem a la Clara Garcia Martínez.

GERMANOR
Jornada de Germanor
Amb el lema “Una Església i milers
d’històries gràcies a tu. Ajuda la teva
parròquia, tots hi guanyem” se celebra
aquest diumenge. El funcionament de les
quasi 400 parròquies de Girona té uns costos que s’atenen bàsicament amb les
aportacions dels fidels. Robert Xifre,
Ecònom diocesà, afirma, referint-se a la
generositat dels fidels, que “en el darrer
exercici 2014 ha millorat, en l’àmbit de
Girona, aquesta resposta, per bé que en les
aportacions tributàries ha baixat
lleugerament”.
L’Ecònom diocesà, Robert Xifre, diu
que la Diòcesi, a l’exercici 2014, presenta
un balanç equilibrat d’ingressos i despeses
d’11.632,227,05 euros.
Les aportacions, efectuades per mitjà
de les col·lectes (33,26 %) o per
l’assignació tributària (la popular creueta en

Diumenge XXXIII de durant l’any B.
Jesús,
profeta de calamitats o d’esperança?
És com el procés català que posa nerviosa a molta
gent. Estiguem tranquils, la història va seguint el seu camí.
Cal construir el futur. Es necessita tenir esperança encara
que alguns ho veuen com a una calamitat i la fi del món.

AGENDA LLATINOAMERICA
El Cap de setmana vinent, dia 21 i 22,
a les eucaristies del dissabte a les 8 i
diumenge a les 12, es presentarà l’Agenda
Llatinoamericana

PREGÀRIA PER LA PAU
El divendres 27, a 2/4 de 9 del vespre,
es farà la pregària per la Pau.

C.E.ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 21 es farà la sortida cultural a l’Observatori Fabra de Barcelona.

GRUPS
REFLEXIÓ CATEQUESI
El dissabte 21, a 2/4 de 7 de la tarda,
ens tornem a trobar els grups de Reflexió
Cristiana-Catequesi.

VOLUNTARIS DE CARITAS
Es continua necessitant voluntaris per
a Càritas. Si hi ha més voluntaris, es pot repartir més bé la feina a fer i es pot atendre
més necessitats.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 178,70
Caixetes ciris ............................. 106,18
Caixetes: ..................................... 55,12
Caixetes Càritas: .......................... 12,13
Menjador .................................... 25,00

la Declaració de la Renda), suposen gairebé
el 30%. La resta procedeix d’ingressos
extraordinaris (19,85 %), ingressos corrents
(17,41%) i patrimoni i altres activitats
(11,19%).
L’Estat no fa cap tipus d’aportació a
l’Església catòlica...es limita a fer de pont
entre el que recapta de les Declaracions de
Renda que els contribuents assenyalen
voluntàriament que volen aportar a
l’Església. En cap partida dels Pressupostos
Generals de l’Estat figuren aportacions a
l’Església.

FULL
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L’Evangeli ens diu que la fi del món el tenim a la
porta. Un món s’acaba i en comença un altre. Cal que tinguem els ulls oberts.
A l’espera del món que neix cada dia. Ulls oberts. És l’exemple de la figuera
(el Temple), que en neixen fulles noves, i els senyals que quan succeeixi (quan
d’aquest Temple no en quedi res) llavors veuran el Fill de l’Home (el Poble de
Déu amb Jesús al davant). Per tant, espereu que això vindrà. Espereu aquest
que ha de venir i que derrocarà les coses velles, les institucions velles, els déus
vells.... i quan tot això passi vindrà el Fill de l’Home, vindrà Jesús. És a dir,
Jesús és el qui hem de seguir. Jesús és la figura, la persona a qui hem de seguir.
Jesús a la creu dóna pas, després de grans terratrèmols i el cel enfosquit,
a la resurrecció. La creu no és el fi, vindrà el triomf. “quan vosaltres veureu tot
això, sapigueu que ell s’acosta, que ja és a les portes, no passarà aquesta
generació sense que s’hagi complert tot això”, per tant, com diu l’evangeli,
“estigueu alerta” esperant el Fill de l’Home (el Poble de Déu que fa camí).
L’Evangelista dóna esperança a la seva comunitat: estigueu-ne segurs
que l’imperi opressor caurà, el Temple serà substituït, un darrera l’altre aniran
caient i naixerà de mica en mica el missatge de Jesús: el regne de Déu. Un
regne de perdó, de misericòrdia, de compassió, solidaritat, fam i set de justícia,
i sentir-nos així fills estimats de Déu. Aquesta és la causa de Jesús.
R.M.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura de la profecia de Daniel Dn 12:1-3
En aquell temps es presentarà Miquel, comandant dels exèrcits celestials, que vetlla
pels fills del teu poble; hi haurà un temps de desgràcies com no se n’havien vist des que
existeixen les nacions fins aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble,
tots els qui estaran inscrits en el llibre. La multitud dels qui dormen a la pols de la terra es
desvetllarà, uns per a la vida eterna, altres per a la vergonya d’una reprovació eterna.
Els justos resplendiran com la llum del firmament, els qui hauran conduït el poble pel
bon camí brillaran com els estels per sempre més.
Salm responsorial 15, 5i8. 9-11
Senyor, heretat meva i calze meu, / Tu m’has triat la possessió. / Sempre
tinc present el Senyor; / amb ell a la dreta, mai no cauré.
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo,/ fins el meu cor reposa confiat:
/ no abandonaràs la meva vida enmig dels morts, / ni deixaràs caure a la fossa
el qui t’estima.
M’ensenyaràs el camí que duu a la vida: / joia i festa a desdir a la teva
presència; / al teu costat delícies per sempre.
Lectura de la carta als cristians hebreus He 10:11-14, 18
Tots els sacerdots oficien diàriament i ofereixen sovint unes víctimes semblants, que
mai no poden treure els pecats. Però Jesucrist, després d’oferir-se una sola vegada com a
víctima pels pecats, s’ha assegut per sempre a la dreta de Déu, esperant que Déu faci dels
seus enemics l’escambell dels seus peus. Amb una sola oblació ha consagrat del tot i per
sempre els qui havien de ser santificats. Un cop Déu ha perdonat els pecats, ja no cal
presentar cap més ofrena per obtenir-ne el perdó.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 13: 24-32
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Aquells dies, després d’aquelles
desgràcies, el sol s’enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els
estols que dominen allà dalt trontollaran. Llavors veuran venir el Fill de l’home sobre els
núvols amb gran poder i amb gran majestat. Mentrestant enviarà els àngels per reunir els
seus elegits, que vindran de tots quatre vents, des dels extrems més llunyans de la terra i del
cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó: quan les seves branques es tornen tendres i neixen
les fulles, sabeu que l’estiu s’acosta. Igualment quan vosaltres veureu tot això, sapigueu
que ell s’acosta, que ja és a les portes. Us dic amb tota veritat que no passarà aquesta
generació sense que s’hagi complert tot això. El cel i la terra passaran, però les meves

paraules no passaran. Ara, del dia i de l’hora, ningú no en sap res, ni tan sols els àngels ni
el fill; només ho sap el Pare.»

Salmo responsorial: 15, 5i8. 9-11
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi suerte está en tu mano.
/ Tengo siempre presente al Señor, / con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, / y mi carne
descansa serena. / Porque no me entregarás a la muerte, / ni dejarás a tu fiel
conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu presencia, / de alegría perpetua a tu derecha.

Pregària a la catequesi
El Papa FRANCESC ha anunciat un temps per viure d’una manera extraordinària la
Misericòrdia per a l’Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoni dels creients.
Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia.
-La Misericòrdia és font d’alegria, de serenitat i de pau. És condició perquè tinguem
vida.
- La Misericòrdia és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat.
- La Misericòrdia és l’acte últim i suprem amb el qual Déu ve a trobar-nos.
- La Misericòrdia és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mira
amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida.
- La Misericòrdia és la via que uneix Déu i l’home, perquè obre el cor a l’esperança
de ser estimats. Encara que ens portem malament Déu sempre ens estima.
Hi ha moments en els quals d’una manera molt més intensa som cridats a tenir la
mirada fixa en la misericòrdia per a poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de
l’obrar del Pare.
(Fragment del «rostre de la misericòrdia»)

