ECONOMIA 01-09-13
Col.lecta: ................................... 136,04
Caixetes ciris ............................... 50,74
Caixetes: ..................................... 19,72
Caixetes Càritas: .......................... 17,54
Menjador .................................... 50,00

ECONOMIA 08-09-13
Col.lecta: ................................... 107,43
Caixetes ciris ............................... 36,84
Caixetes: ..................................... 20,23
Caixetes Càritas: .......................... 15,00
Menjador .................................... 88,00
Lectures del 22 de setembre
Diumenge 25 de durant l’any C
1ª Lectura: Am 8, 4-7
Salm : 112 (113), 1-2. 4-8
2ª Lectura:: 1 Tm 2, 1-8
Evangeli : Lc. 16, 10-14.

ENTERRAMENTS
Durant aquests últims dies hem
acompanyat amb la pregària a les famílies
de Manuel Ibáñez Boix, de 70 anys; Antonio Garcia Garcia, de 94 anys; Vicenta
Gutierrez Cabezudo , de 91 anys; Antonio
Megias Cuellar, de 75 anys Dolores
Fernández Crespillo, de 89 anys; Manuel
Carqués Gaitán , de 69 anys.

Aquest dissabte vinent dia 21, a 2/4
de 6 de la tarda batejarem a la Carla
Maresme.

Diumenge 24 de durant l’nny
Tots s’acostaven a Ell...

GRUPS DE REFLEXIÓ CATEQUESI
Aquesta setmana s’ha reunit el grup de
catequistes per preparar el curs que
començarà el primer dissabte d’octubre a
les 6 de la tarda

INFORMÀTICA
Aquesta setmana començaran ñles
inscripciosn per a les classes d’infomràtica.
Els interessats estigueu atents a la cartellera.

ESTADISTICA MENJADOR
Durant el mes d’agost s’han servit 909
àpats entre dinar i sopar.

CLASSES CATALÀ
Càritas està preparant els cursos de
català. Les inscripcions es faran els dies 24
i 26 de setembre de 5-7 de la tarda, i el dia
1 d’octubre el matí de 10-11h, i de 5-7 de
la tarda. els que es vulguin inscriure hauran
de portar el DNI o Passaport.

CLASSES PIANO I MÚSICA
Aquesta setmana començaran les
classes de piano i música. Cada dimarts i
dijous de 4-7 de la tarda.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 221,40
Caixetes ciris ............................... 73,60
Caixetes: ..................................... 24,00
Caixetes Càritas: .......................... 58,57
Menjador .................................... 80,00

BATEIG

FULL

ECONOMIA 25-08-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
15 de setembre del 2013 Núm. 501

Però no tothom amb les mateixes intencions.
Mentre que la gent senzilla ho feia amb esperança
i admiració, els escribes, fariseus, sacerdots rics i
mestres de la llei, era amb enveja i mala intenció.
Jesús, és admirable com a persona humana,
però això no té gaire valor. La admiració en si
mateixa, si no mou a la imitació, no té eficàcia per
a la vida de ningú, ni tant sols per als seus
deixebles.
L’admiració és més una temptació pels orgullosos, pels creguts en ells
mateixos i encegats amb les seves creences. Però pot ser un estímul pels senzills
i humils de cor.
Mentre que pels primers és causa d’enveja i d’odi, en els segons provoca esperança i alegria. Desig de millorar imitant-lo, vivint com ell vivia, escoltantlo i reflexionant les seves ensenyances.
Realment el nostre coneixement de Jesús ens inspira admiració i confiança?
Desig real de viure les seves ensenyances, d’imitar-lo en la nostra vida diària?
O tot queda en la creença, en la paraula sense acció?
Conèixer Jesús, com el coneixem nosaltres, és un privilegi, un do, que
molta gent no ha tingut. Que molta gent ha rebut esbiaixat, mal explicat, mal
interpretat, sense comptar en les pròpies equivocacions.
Nosaltres no el tenim a mà. Nosaltres només el podem llegir en els
evangelis i ser ajudats per les explicacions d’altres. Però si no hi ha la pròpia
reflexió difícilment hi haurà admiració i esperança.
La reflexió pròpia ha d’estar acompanyada de la reflexió en grup. Amb el
compartir les experiències dels que viuen a prop, amb circumstàncies semblants,
no amb el que pensen des d’un escriptori i no ho viuen.
P. G.
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 l’Èxode Ex 32;7-11. 13-14
En aquells dies el Senyor digué a Moisès: «Vés, baixa a la plana: s’ha pervertit el teu
poble, que tu havies fet pujar de les terres d’Egipte. De seguida s’han desviat del camí que jo
els havia prescrit. S’han fet un vedell de fosa i l’han adorat, li han sacrificat víctimes i li diuen:
“Poble d’Israel, aquí tens els teus déus, els qui t’han fet sortir d’Egipte”.» Per això el Senyor
digué a Moisès: «Veig que aquest poble es rebel al jou. Deixa’m que s’inflami la meva
indignació, i no en deixaré rastre. Després et convertiré en un gran poble.» Però Moisès
apaivagava el Senyor, el seu Déu, i li deia: «Senyor, ¿per què s’encén el vostre enuig contra
el vostre poble, que havíeu fet sortir de la terra d’Egipte amb gran poder i amb mà forta?
Recordeu-vos d’Abraham, d’Isahac i d’Israel, els vostres servents; recordeu que els vau
jurar per vós mateix i els vau dir: “Faré que la vostra descendència sigui tan nombrosa com
les estrelles del cel i tot aquest país que jo us havia dit, el donaré als vostres descendents i el
posseiran per sempre”. Llavors el Senyor es desdigué del mal que havia amenaçat de fer al
seu poble.

Salm responsorial 50 (51)
Compadeix-te de mi, Déu meu, tu que
estimes tant;
tu que ets tan bo, esborra les meves faltes.
Renta’m ben bé de les culpes,
purifica’m dels pecats.
Déu meu, crea en mi un cor ben pur,
fes renéixer en mi un esperit ferm.

No em llancis fora de lateva
presència, no em prenguis el teu
esperit sant.
Obre’m els llavis, Senyor,
i proclamaré la teva lloança.
La víctima que ofereixo és un cor
penedit;
un esperit que es penedeix,
tu, Déu meu, no el menysprees.

Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu 1Tm 1:12-17
Estic agraït a Jesucrist, el nostre Senyor. És ell qui m’ha donat forces. Li agraeixo que
m’hagi considerat prou fidel per a confiar-me un servei a mi, que primer blasfemava contra
ell i el perseguia i l’injuriava. Però Déu s’apiadà de mi perquè, quan encara no tenia fe, no
sabia què feia. La gràcia de nostre Senyor ha estat pròdiga amb mi, juntament amb la fe i
l’amor a Jesucrist. Això que ara he dit és cert, i del tot digne de cràdit: Que Jesucrist vingué
al món a salvar els pecadors, i entre els pecadors jo sóc el primer. Però Déu se n’apiadà
perquè Jesucrist pogués demostrar primerament en mi tota la grandesa de la seva de la seva
paciència, fent de mi un exemple dels qui es convertiran a la fe i tindran així la vida eterna. Al
rei de tot el món, Déu únic, immortal, invisible, honor i glòria pels segles dels segles. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 15:1-11
En aquell temps, veient que tots els cobradors d’impostos i els altres pecadors
s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la Llei murmuraven entre
ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells.» Jesús els proposà aquesta

parábola: «Qui de vosaltres si tenia cent ovelles i en perdia una, no deixaria en el desert les
noranta-nou i aniria a buscar la perduda fins que la trobés? I quan l’hagués trobada, ¿oi
que se la posaria tot content a les espatlles i, arriban a casa, convidaria els amics i els veïns
dient-los; “Veniu a celebrar-ho; he trobat l’ovella que havia perdut”? Us asseguro que al
cel hi haurà també més alegria per un sol pecador convertit, que no pas per noranta-nou
justos, que no necessiten convertir-se. I si una dona tenia deu monedes de plata i en perdia
una, ¿no encendria el llum, i escombraria la casa, i la buscaria amb tot l’interès fins que la
trobés? I quan l’hagués trobada, ¿oi que convidaria les amigues i les veïnes dient-los:
“Veniu a celebrar-ho: he trobat la moneda que havia perdut”? Us asseguro que hi ha una
alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador convertit.»
Salmo responsorial 50 (51)
Misericordia, Dios mío,por tu bondad,
por tu immensa compasión, borra mi
culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado..
Oh Dios, crea en mi un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme,

no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamartu alabanza.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado,
un corazón quebrabtado i humillado,
tú no lo desprecias.

Vull ser com tu
Fa pocs dies, va néixer el meu fill… però jo havia de treballar! El meu fill començà a
caminar i a parlar quan jo no era a casa… Que ràpid ha crescut el meu fill! Em deia :
-Papa, un dia seré com tu! Quan tornaràs a casa, papa? Quan jugaràs amb
mi, papa? -No ho sé, fill, però quan torni jugarem junts, ja ho veuràs.
El meu nen va complir deu anys i em va dir: -Gràcies per la pilota, papa! Vols
jugar amb mi? -Avui no, fill. Tinc tantes coses a fer!
Se n’anà amb un somriure als llavis i, com sempre, dient-me: “Vull ser com tu”.
L’altre dia el meu fill retornà de la universitat. Tot un home!
-Fill, estic orgullós de tu, asseu-te i parlem un xic.
-Avui no, papa. Estic molt ocupat. M’hauries de deixar el cotxe per visitar
uns amics.
Ja m’he jubilat. El meu fill viu en un altre lloc. Avui li he telefonat:
-Hola, fill, m’agradaria veure’t!
-M’encantaria, papa, però avui no tinc temps. Ja ho saps: el treball, els nens...
Però, gràcies per trucar. Ha estat emocionant sentir la teva veu!
Quan penjava el telèfon m’he adonat que el meu fill era com jo.

