Lectures diumenge 30 octunre, 31
durant l’AnyC
1ª (Sv 11,23-12,2); Sl [144,1-2.89.10-11.13cd-14 (R.: 1)]; 2ª (2Te 1,112,2); Ev (Lc 19,1-10)

CÀRITAS
Càritas Poblenou fa classes de català i
anglès. És obert a tothom i per fer les
inscripcions, caada dijous de 5-7 de la tarda.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 8,
es fan inscripcions per les classes
d’ordinador.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dilluns dia 24 hi ha la sortida del quart
dilluns a Galliga.

CASTANYADA
El diumenge 6 de novembre es farà la
trobada de la Castanyada a la casa de
Castanyet. Tots hi som convidats. Tothom
s’ha de portar el seu menjar. Després hi
haurà castanyes i moscatell.

Diumenge XXX de Durant l’Any C

«Surt de la teva terra».
La Jornada Mundial de les Missions
va ser instaurada pel papa Pius XI ara fa
noranta anys. A les diòcesis de l'Estat
espanyol és coneguda com el Domund des
de l'any 1943. A l'origen d'aquesta jornada
hi ha –explica Mn. Ricard Sarrà, delegat
episcopal de Missions– una laica francesa:
Paulina Jaricot, que va decidir donar suport
a les Missions i als missioners amb ajuda
econòmica i amb la pregària. D'altra banda,
el pare Josep Frigola, que ha dedicat
cinquanta anys de la seva vida a treballar
com a missioner a l'Àfrica –a Burkina Faso
i a Níger– explica, en una entrevista, que un
pas molt important va ser per ell «descobrir
que la promoció humana i l'evangeli es
podem fecundar mútuament». I afegeix: «No
es pot ser bon cristià sense ser persona humana de qualitat». El Domund se celebra
aquest 23 d'octubre amb el lema: «Surt de
la teva terra».

RACÓ DE PREGÀRIA
DE PREGÀRIA
PreguemRACÓ
en comunitat

A les 8 de
la tarda,
divendres
28,

“Jo no sóc com els altres”

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 207,18
Caixetes ciris ............................... 47,28
Caixetes: ....................................... 5,20
Caixetes Càritas: .......................... 16,50
Menjador (caixetes) .........................

DOMUND
El Domund
compleix noranta anys:

FULL

ECONOMIA 16-10-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 663
23 d’octubre del 2016

Uns que es tenien per justos,
se sentien segurs
i menyspreaven els altres.
Jesús parlava amb uns que es tenien per
justos, se sentien segurs i menyspreaven als
altres. L’exemple que els posa de dos homes
que fan pregària al temple, no pot ser més
transparent. Un d’ells, amb el cap ben alt, deia : “ Gràcies, Senyor, jo no sóc
com els altres que són lladres, injustos, ...” ; i l’altre, del fons estant, no s’atrevia
a aixecar els ulls: “ Oh, Déu, tingues compassió de mi, que sóc pecador”.
En molts fragments de l’evangeli és fa ben palesa la necessitat que tenim
de veure-hi clar. Quan apareixen les comparacions, per altre banda tan
humanes, ja sabem que anem bastant cecs. Mira primer la biga en el teu ull, i
després veuràs la palla a l’ull de l’altre. Igualment, en les pregàries dels salms,
hi trobem versets com ara aquest:
Preserva el teu servent de l’orgull,
que no s’apoderi de mi;
així seré irreprensible,
i net d’una gran culpa.
Que et complaguin les paraules dels meus llavis i que et siguin
agradables els pensaments del meu cor,
Senyor, penyal meu, redemptor meu! Salm 19, 14-15
Tot plegat, el Déu Pare i Mare, que no ens veu perfectes, no rebutja res
del que ha creat, ens estima tal com som, amb les nostres febleses. Ens
desitja delerosos en ser solidaris, bons germans. Ell sempre està a punt per
perdonar tot el que calgui.
Senyor, ajuda’ns a veure el cantó bo de les persones, dóna’ns llum per
poder reconèixer la nostra veritat i per oferir-nos mútuament el teu perdó.
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira Sir 35:12-4, 16-18
El Senyor fa justícia, no té miraments amb el prestigi dels homes, no es deixa influir
per ningú en perjudici dels pobres; escolta la pregària dels oprimits, no es fa sord al clam
dels orfes ni al plany insistent de les viudes. El Senyor rep benèvolament els qui l’honoren,
el clam d’aquests homes arriba al cel, el crit d’auxili dels desvalguts penetra més enllà dels
núvols, i ells no es consolen fins que arriba a terme, no desisteixen mentre l’Altíssim no
intervingui per fer justícia a favor dels innocents. El Senyor no s’entretindrà, no tardarà a
sortir a favor d’ells.
Salm responsorial sal 33 (34), 2-3, 16 i 18, 19 i 23

dono gràcies perquè no sóc com els altres homes: lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc
com aquest cobrador d’impostos. Dejuno dos dies cada setmana i us dono la desena part
dels meus ingressos”. Però el cobrador d’impostos que s’havia quedat un tros lluny, ni
gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit i deia: “Déu meu, sigueu-me
propici, que sóc un pecador”. Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva, i l’altre
no; perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit.»
Salmo Responsorial (Ps 34)
Bendeciré al Señor a todas horas,/su alabanza estará siempre en mi boca;/ mi alma se
gloría en el Señor,/ que lo oigan los pobres y se alegren;

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre als llavis la seva lloança.
/ La meva ànima es gloria en el Senyor; / se n’alegraran els humils quan ho
sentin.

El Señor se enfrenta con los criminales/ para borrar su memoria de la tierra. /Ellos gritan,
el Señor los atiende /y los libra de todas sus angustias;

El Senyor escolta el pobre que l’invoca / i el salva de tots els perills. /
Acampa l’àngel del Senyor / entorn dels seus fidels, per protegir-los.

El Señor está cerca de los atribulados, /él salva a los que están hundidos. /El Señor
rescata la vida de sus siervos, /los que en él se refugian no serán castigados.

El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, / salva els homes que se
senten desfets. / El Senyor rescata de la mort els seus servents, / i no acusarà
els qui es refugien en ell.

Pensaments

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu 2Tm 4:6-8, 16-18
Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre
l’altar. Ja m’ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar
en aquest noble combat i acabada la cursa em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la
corona que m’he guanyat. El Senyor, Jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no tan
sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació.
Durant la meva primera defensa davant el tribunal no es presentà ningú a fer-me
costat; tothom m’abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m’assistia i em donà
forces perquè acabés de proclamar el missatge de l’evangeli, i poguessin escoltar-lo tots
els pagans. I Déu m’ha salvat de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els qui em
volen perjudicar i em guardarà per al seu Regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels
segles dels segles. Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 18:9-14
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justos,
i tenien per no res a tots els altres: «Dos homes pujaren al temple a pregar: un era fariseu i
l’altre cobrador d’impostos. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: “Déu meu, us

-Suposem que cada matí et trobes 1440 euros i que pots fer-ne el que vulguis però al
final del dia els que t’hagin sobrat desapareguin.
Així funciona la vida, la diferència és que el que et trobes no són 1440 euros, sinó
1440 minuts. Hem de pensar bé amb el que fem amb aquests minuts.
----------Un nen va preguntar al seu pare: Com és de gran Déu? Llavors el pare ensenya al cel
un avió que passava i li pregunta: com és de gran aquell avió?
El nen li va dir: és petit, quasi no arribo a veure’l.
Llavors el pare el porta a un aeroport i a l’acostar-se a un avió li va tornar a preguntar: com és de gran un avió? El nen va respondre amb gran entusiasme: però papa, és
enorme! Llavors el seu pare li va dir: Déu és així, la grandesa depèn de la distància a la que
tu estiguis d’ell. Quant més a prop estiguis de Déu, més gran serà Ell en la teva vida.
-------Les millors coses de la vida són gratuïtes:
abraçades, somriures,
amics, petons,
família, somiar,
estimar, riure, records.....

