ECONOMIA 23-10-16

Diumenge,
6
de
novembre

Col.lecta:(Domund) ................... 347,73
Caixetes ciris ............................... 43,42
Caixetes: ..................................... 11,92
Caixetes Càritas: .......................... 10,20
Menjador (caixetes) ..................... 75,00

En temps present
En temps present
observo la tarda
i aprenc del silenci
que alhora m’esguarda,

TOTS SANTS, DIA 1
GRUPS RFLEXIÓ
CRISTIANA-CATEQUESI
Dissabte dia 5, a 2/4 de 7 de la tarda.

AULA INFORMÀTICA:
Inscripcions per cursos i per fer consultes ens trobareu sempre cada dimarts de
2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda.

INFORMATIU

Ens hem de
portar el dinar.
Hi haurà
foc per fer carn
a la brasa.

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Juan Carmona
García, de 77 anys.

CÀRITAS ZONA
Xerrada de formació
«És correcte parlar de «pobres»?
una mirada franciscana»
als locals parroquials de la parròquia
de Santa Maria de Pineda.
8 de novembre
20,30

FULL

Ja tenim a l’abast de tots, les agendes
llatinoamericanes. Les podeu trobar a la
tauleta de l’església a un preu de 6 euros.
Una agenda iniciada per entre altres Pere
Casaldàliga i que connecta globalment.
La temàtica d’aquest 2017 és sobre
«l’ecologia integral, recopnvertir-ho
tot». Tot un seguit d’articles que ajuden a
conèixer i implicar-se en la temàtica.

C

concurs
d’all-i-oli

ENTERRAMENTS

AGENDES
LLATINOAMERICANES

Diumenge XXXI de Durant l’Any

14h. dinar

Lectures diumenge 32 durant l’any
6 de novembre
1ª Sa 6,12-16; Sl 62,2.3-4.5.6.7-8; 2ª 1Te
4,13-18; ev Mt 25,1-13

Dimarts és la festivitat de Tots Sants.
Hi haurà misses com un diumenge: anticipada el dilluns a les 8, i 10 i 12 el dimarts.
En aquesta festa també pregarem per
tots els difunts nostres, estimats i coneguts
que ens han precedit.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 664
30 d’octubre del 2016

endreço records,
endreço mirades
i aquells sentiments
que el cor desvetllaven.
Ara és temps de fer net
i és temps de pregària,
de posar-nos en mans
de qui sempre ens abraça,

Algun cop el cerquem
i la fosca aclapara,
altres cops el veiem
amb presència ben clara.

Jesús calla i somriu,
no li calen paraules,
el seu gest és present
i latent el missatge:

I tan rics en la fe
i tan sols, de vegades,
ens sentim oblidats
quan la vida aclapara.

som senzills i fallem
però la mà ens és donada,
no estem sols, és ben viu
i el camí ens acompanya.

I en el jo més profund
on l’amor ens encalma,
Jesús calla i somriu
no li calen paraules.
M.J.H.

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 llibre de la Saviesa (Sv 11,23-12,2)
Senyor, el món tot sencer davant vostre és com un gra que tot just inclina la balança,
com un esquitx de rosada que cau a terra al matí.
Justament perquè ho podeu tot us apiadeu de tothom i dissimuleu els pecats dels
homes perquè puguin penedir-se. És que vós estimeu tot allò que existeix i no abomineu
res d’allò que heu creat, ja que no heu fet res sense estimar-ho.
Com persistiria res si vós no ho volguéssiu? Què continuaria existint si no rebés la
vostra invitació? I vós, Senyor que estimeu la vida, tot ho planyeu, sabent que tot és vostre,
ja que el vostre alè immortal és present en tots.
Per això repreneu una mica els qui es desencaminen i, servint-vos d’allò mateix amb
què han pecat, els amonesteu i els recordeu les seves culpes, perquè s’allunyin del mal i
creguin en vós, Senyor.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 19,1-10)
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap de
cobradors d’impostos i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la
vista perquè era petit d’estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s’enfilà
en un arbre al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret alçà els ulls
i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.» Zaqueu baixà
de seguida i el rebé tot content. Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que
s’hagués quedat a casa d’un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: «Senyor,
ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat els
restitueixo quatre vegades més.» Jesús li digué: «Avui s’ha salvat aquesta casa, ja que
aquest home també és un fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i a
salvar allò que s’havia perdut.»

Salm responsorial [144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: 1)]
Us exalçaré, Déu meu i rei meu,/ beneiré el vostre nom per sempre./ Us
beneiré dia rere dia,/ lloaré per sempre el vostre nom.

Salmo Responsorial (Sal 144)
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre por siempre jamás.
/ Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre / por siempre jamás.

Déu meu i rei meu./ El Senyor és compassiu i benigne,/ lent per al càstig,
gran en l’amor./ El Senyor és bo per a tothom,/ estima entranyablement tot el
que ell ha creat.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cólera y rico en piedad;/ el Señor es bueno con todos, / es cariñoso con todas sus criaturas.

Que us enalteixin les vostres criatures,/ que us beneeixin els fidels;/ que
proclamin la glòria del vostre Regne/ i parlin de la vostra potència.
Totes les obres del Senyor són fidels,/ les seves obres són obres d’amor./
El Senyor sosté els qui estan a punt de caure,/ els qui han ensopegat, ell els
redreça.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica (2Te 1,112,2)
Germans, sempre preguem per vosaltres, demanant que el nostre Déu us faci dignes
de la vocació cristiana i amb el seu poder dugui a terme tots els bons propòsits i totes les
obres que la fe us inspira. Així el nom de Jesús, el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres,
i vosaltres en ell, per la gràcia del nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor.
Pel que fa a l’adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, i a la nostra reunió amb ell, us
preguem, germans, que no perdeu el seny ni us alarmeu, encara que una suposada revelació
de l’Esperit o una dita o carta que passés com si fos nostra anunciessin que el dia del
Senyor és imminent.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, /que te bendigan tus fieles;
/que proclamen la gloria de tu reinado,/que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras, /bondadoso en todas sus acciones. /El
Señor sostiene a los que van a caer, /endereza a los que ya se doblan.

La pedra
El despistat cau amb la pedra.
El violent la utilitza com un projectil.
L’emprenedor construeix amb ella
El pagès quan està cansat la utilitza per descansar
Els nens per un joguet.
David va matar Goliat. Miquel Àngel va
fer una de les escultures més belles.
En tots els casos, la diferència no està en la
pedra, sinó en l’home. No existeix cap pedra en
el teu camí que no puguis aprofitar pel teu propi
creixement.

