Lectures del 13 de’octubre
Diumenge 28 de durant l’any C
1ª Lectura: 2 R 5, 14-17
Salm : 97 (98), 1-4
2ª Lectura:: 2 Tm 2, 8-13
Evangeli : Lc. 17, 11-19.

CÀRITAS POBLENOU
Xerrada de caritas
Aquest dimecres a les 9 del vespre hi
ha la xerrada de Càritas: «Conìexer Càritas».
És obert a tothom.

Reunió Sostre
El dijous a 2/4 de 9 hi ha reunió dels
de Sostre.

Assistència menjador
Aquest mes de setembre el menjador de
Càritas ha servit 909 àpats entre dinar i
sopar

C.E. ANEM A CAMINAR
El proper dissabte dia 12 es fa una
exccursió de caminar: de Portbou a Banyuls

TROBADA ARXIPRESTAT
Aquest diumenge a la tarda a 2/4 de 5
es fa una trobada de Laics dels Consells
pastorals de les parròquies a Can Ratés.

vols fer alguna cosa ?

Diumenge 27 de durant l’Any

menjador
Càritas

La fe no és una qüestió de matemàtiques

informàtica
català
Grup visita malalts, avis....
----

ECONOMIA SETEMBRE
des del 21 d’agost
Saldo agost ............................ 1.578,40
Entrades
Col.lectes ............ 1.042,00
Ciris ....................... 328,80
Caixetes ................. 137,20
Total entrades ... 1.508,00 ..... 1.508,00
Sortides
Ciris ....................... 756,64
Telèfon ..................... 60,98
Lampista .................. 38,84
Butà ....................... 107,80
Mat.Oficina .............. 14,50
Ferreteria ................... 5,20
Flors .......................... 5,00
Neteja .................... 286,40
Seg.Social ................ 57,26
Varis ......................... 24,30
Total sortides .... 1.356,92 ..... 1.356,92
Romanent Setembre .............. 1.729,48

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 243,88
Caixetes ciris ............................... 60,15
Caixetes: ..................................... 32,47
Caixetes Càritas: .......................... 45,00
Menjador .................................... 20,00

ENS FALTEN VOLUNTARIS

FULL

ECONOMIA 29-09-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 504
6 d’octubre del 2013

Fa alguns mesos, en una d’aquestes entrevistes
que apareixen a les contraportades dels diaris, un
escriptor el nom del qual, sincerament, no recordo,
afirmava: “Si no vius com penses, acabes pensant tal i
com vius”. Aquesta expressió l’autor la posava en relació
amb la crisi de moltes ideologies en veure’s
arrossegades per interessos i comportaments molt
allunyats dels que inspiraren el seu naixement. Una frase com aquesta suscita múltiples i particulars reflexions. Una d’elles pot ser
que les conviccions d’una persona, al fi i al cap, acaben alimentant-se de la
manera quotidiana com s’actua, com es fan les coses. Si no hi ha concordança
entre la manera de fer d’un individu i les seves conviccions, al final seran les
conviccions, els seus pensaments els que s’acabaran adaptant (o arrossegant)
al seu estil de vida. En aquesta correspondència també podríem incloure la fe.
Sembla poc raonable pensar que unes creences es puguin sostenir si llavors
acaben sent oposades a les nostres pràctiques habituals.
A l’Evangeli d’avui alguns apòstols demanen a Jesús que els doni més fe,
com si la fe fos una qüestió de matemàtiques, d’acumular quantitats, com si es
pogués produir en una fàbrica o depengués d’un gest de generositat o de
gràcia que et concedeix, quasi de forma miraculosa, la divinitat. Lluny d’això,
créixer en la fe també vol dir viure de manera conseqüent amb uns principis,
amb uns valors que, en aquest cas, eren els que practicava Jesús. Potser
d’aquesta forma, també nosaltres acabarem enfortint la fe que anhelem. Potser
el fet d’esdevenir “servidors sense cap mèrit”, com demana Jesús, al final de
l’Evangeli, sigui una de les claus per nodrir la nostra fe.
DP
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Lectura de la profecia d’Habacuc
¿Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu, cridaré: “Violència”, i no em
salvareu? ¿Per què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Tinc
davant els ulls devastacions i violències; hi ha baralles i s’aixequen discòrdies.
El Senyor em respongué: “Escriu una visió, grava-la sobre tauletes d’argila que es
puguin llegir corrents. És una visió per a un moment determinat, que aspira al seu terme, i
no fallarà. Espera-la, si es retardava; segur que vindrà, no serà ajornada.
L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè a cregut”.
Salm responsorial 94 (95 ) 1-2. 6-9
Ell és el nostre Déu,
Veniu, celebrem el Senyor amb crits i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia.
de festa,
aclamem la roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo, Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
aclamem-lo amb els nostres cants. «No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
Veniu, entreu, prosternem-nos i quan van posar-me a prova els vostres
pares
adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor que i em temptaren, tot i haver vist les meves
obres.
ens ha creat.

per sopar i estigues a punt per a servir-me fins que hauré acabat de menjar i beure, que
després ja menjaràs i beuràs tu”? ¿És que donarà les gràcies al servent perquè ha fet allò
que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat,
digueu: “Som uns servents que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de
fer.”
Salm responsorial 94 (95 ) 1-2. 6-9
su pueblo,
las ovejas que él guarda.

Venid, cantemos jubilosos al Señor,
aclamemos a la roca que nos salva;
vayamos ante él a darle gracias
y a cantar himnos en su honor.

«No endurezcáis vuestro corazón
como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto,
cuando vuestros padres me desafiaron
y me pusieron a prueba
aunque habían visto mis obras».

Venid a adorarlo, hinquemos las rodillas
delante del Señor, nuestro creador.
Porque él es nuestro Dios y nosotros

 

Lectura de la carta de sant Pau a Timoteu 2 Tm 1-6. 13-14

ƵƌƐăƐŝĐ



Estimat; per això et recomano que procuris de revifar el do de Déu que has rebut per
la imposició de les meves mans. Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un
esperit de fortalesa, d’amor i de seny. Per tant, no t’avergonyeixis de donar testimoni de
nostre Senyor ni t’avergonyeixis de mi, presoner per causa d’ell. Suporta juntament amb
mi els sofriments a favor de l’evangeli, amb la fortalesa que ve de Déu. Tingues com a
norma la sana doctrina que has escoltat dels meus llavis i observa-la amb fe i amor en
Jesucrist. Guarda el valuós tresor de la fe, amb l’ajut de l’Esperit Sant que habita en
nosaltres.
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Evangeli segons sant Lluc Lc 17, 5-10
En aquell temps els apòstols digueren al Senyor: —Augmenta’ns la fe. Ell va respondre:
—Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: “Arrenca’t
de soca-rel i planta’t al mig del mar”, i us obeiria.»
¿Qui de vosaltres, si té un servent a llaurar o a pasturar el ramat, li dirà, quan ell torni
del camp: “Vine de seguida a seure a taula”? ¿No li dirà més aviat: “Prepara’m alguna cosa
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Càritas Poblenou/Parròquia
ia St. Joan Baptista Av. Mediterrània,40 08397-Pine
ineda de Mar
telèfon: 634 854 711
e-mail: projectesostrepineda@gmail.com
m
web:
http://www.parroq
roquiapoblenou.cat/caritas/projectesostre
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