Lectures diumenge día 25 de octubre.
1ª lec. Jr. 31, 7-9 Salm 121, 1-2ab.
2cd-6 3ª lec .He. 5,1-6 Mc. 10,46-52

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de José Martínez
González, de 75 anys.

DOMUND
Aquest diumenge és la diada del
Domund: una mirada cap en fora.
Amb el lema «Missioners de la
misericòrdia» és una jornada que ens vol
desvetllar la nostra acció d’Església més enllà
de les nostres fronteres, més enllà de casa
nostra: l’Església missionera.
Una de les maneres d’ajudar a aquesta
tasca és amb la pregària i l’ajuda econòmica.
Nosaltres aportarem la col.lecta d’avui al
Domund.

C.E. ANEM A CAMINAR
Aquest diumenge, el centre excursionista fa la seva assemblea d’enguany.

CASTANYET
El dia 8 de novembre es farà la trobada
de la Castanyada a la casa de Castanyet.
Un dia tot dinant per trobar-nos a plena
natura. Es fa foc a terra i els qui vulguin po-

Diumenge XXIX de durant l’any B.

CLASSES INFORMÀTICA
Cada dissabte de 5-6 de la tarda es
fan les inscripcions per apuntar-se a les
diferents classes d’ordinador.

Servir és la carrera del cristià

CLASSES CATALÀ
Vols parlar català?
vols atrevir-te en català? S’estan duent
a terme les classes de català. Per apuntarse, cada dijous de 5-7 de la tarda.

CARITATS POBLENOU
NECESSITEN VOLUNTARIS
Càritas Poblenou necessita voluntaris
per atendre Gent Gran (per fer companyia,
converesar, acompanyar....) i voluntaris pel
menjador o bé per dinar o sopar.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
Per què no et planteges de participar-hi? És obert a tothom: petits i grans.
Descobrim el missatge de la Bíblia, el
missatge de l’Evangeli i com fer el seguiment
a Jesús.

EL FÒRUM JOAN ALSINA
CONTESTA AL BISBE
Una reflexió sobre les vocacions
El Fòrum Joan Alsina, ha tret un
document per participar el que en el seu dia
el bisbe va demanar la implicació de tots en
el tema de les vocacions.
Trobareu el document a la porta de
l’església o al www.forumjoanalsina.org

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 191,80
Caixetes ciris ............................... 55,20
Caixetes: ..................................... 66,00
Caixetes Càritas: .......................... 19,00
Menjador .................................. 100,00

den carn a la brasa. I la tarda ens mengem
unes quantes castanyes.

FULL

ECONOMIA 11-10-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 610
18 d’octubre del 2015

A l’Evangeli d’avui escoltem com Jaume i Joan
diuen a Jesús: “Mestre, volem que facis el que t’anem
a demanar”.
I... el Mestre respon: “el qui vulgui ser gran,
que sigui el vostre servidor; i qui vulgui ser primer,
que sigui esclau de tots. Perquè el fill de l’Home no
ha arribat per ser servit, sinó per servir i donar la
seva vida com a rescat per a tots.”
Jaume i Joan són exigents amb Jesús, els altres
deixebles no són indiferents a aquesta petició, perquè en el fons volen el
mateix: un lloc a la seva dreta, que és el mateix dir que volen protagonisme i
poder. Ser els primers.
Però... què ens està dient Jesús a través del diàleg amb els dos germans?
Què ens vol comunicar? Com podem fer nostre aquest text?
Imagineu trobar-se amb Jesús, el Mestre que ha vingut a servir i a donar
la seva vida per tu. Ell és Mestre en servei. I vol ser el teu deixeble. I et diu, i
ens diu com a comunitat parroquial, què voleu que faci per vosaltres? Què
vols que faci per tu?”
Quines demandes semblants a la dels fills de Zebedeu fas o fem a Déu?
Entre nosaltres no hauria de ser així. Quina ha de ser la relació entre els membres
de la comunitat dels deixebles de Jesús?
Servir és la “carrera” del cristià. El servidor està disponible per a tots,
comprèn els punts febles dels altres i els veu en ell mateix. Servir és a vegades
costerut, però només aquells que són capaços d’ajudar els altres i que no
fugen de les dificultats tenen alguna cosa a aportar al món.
PR
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Lectura del llibre d’Isaïes Is 53, 10.11
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor. Quan haurà donat la vida
per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del
Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum; el just,
amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres, després de prendre damunt seu les
culpes d’ells.
Salm responsorial 32, 4-5.18-20. 22
La paraula del Senyor és sincera, / es manté fidel en tot el que fa; / estima
el dret i la justícia, / la terra és plena del seu amor.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui esperen en l’amor
que els té; / els allibera de la mort, / i els retorna en temps de fam.
Tenim posada l’esperança en el Senyor, / /auxili nostre i escut que ens
protegeix. / Que el teu amor, Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança
que posem en vós.
Lectura de la carta als cristians hebreus He 4,14-16
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu,
tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot
que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual que nosaltres, ha
estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de
la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui
l’hora, l’auxili que necessitem
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 10, 35-45
En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li
digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem.» Jesús els
preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu
glorificat, puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús els
respongué: «No sabeu què demaneu. Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren contra
Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:
«Ja sabeu que, en totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels
seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu
poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre
servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no
ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat
per tots els homes.»

Salmo responsorial: 32, 4-5.18-20. 22
La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él
ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo. / Que tu
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos de ti.
Quan preguem, què demanem? Que tot ens surti bé o que no ens falti el
coratge de servir?

Manifest final. Congrés laïcat a Catalunya (I)
Octubre 2015. Poblet
A 50 anys del CVII i 20 del Concili Provincial Tarraconense, i convocats per la XARXA LAÏCAT
XXI, acompanyats per alguns dels nostres bisbes, hem compartit aquests dies. Laïcat XXI vol continuar essent xarxa, no un nou moviment, que ens ajudi a viure el nostre ser laics en l’Església i cristians
en el món arrelats en les nostre parròquies, comunitats i moviments.
A cadascú de nosaltres, personalment, el Déu de Jesucrist ens ha cridat. Cadascú dels que som
aquí hem sentit la seva crida. Ens ha encomanat una tasca i a la vegada omple el nostre cor de joia i
agraïment. Ara, a punt de tornar cap a casa, cap a les nostres comunitats, parròquies, moviments volem
dir-nos tots junts que:
- Aquest és el Món que Déu continua estimant, i en el que Jesucrist es va fer home assumint les
nostres penes, els nostres límits i les nostres esperances. En la nostra societat secularitzada, en la que
sembla que Déu no sigui necessari.
+ Nosaltres laics cristians, estimem aquest món i volem mirar-lo amb la mirada amorosa i
confiada de Déu.
+ Nosaltres laics cristians, a Catalunya, veiem aquesta societat que ens toca viure com
una nova oportunitat per a donar testimoni de la radicalitat de l’amor de Déu, per cada home i dona i
especialment per als pobres.
+ I, si perdem privilegis com a Església guanyem en radicalitat evangèlica, i per això és
també un bon moment per a l’Església!
- Ens sabem en un món on els pobres, els preferits de Déu, viuen en la injustícia i sovint nosaltres
ens som còmplices. Som conscients de les perifèries en què viuen
+ Volem que la lluita contra la pobresa, i el rostre humà dels pobres canviïn la nostra
manera de viure i siguin l’horitzó dels nostres compromisos i de la nostra activitat professional i
laboral.
+ Volem que sigui centre i horitzó de la nostra vida personal i comunitària, eclesial, tot
sabent que ens cal un món diferent i ens volem comprometre per a que sigui possible.
(continuarà)

