Lectures del diumenge 28
12 d’octubre
Is.25, 6-9. Salm 23 (22) 1-6. Fl 4, 1214. 19-20. . Mat 22, 1-14

C.E. ANEM A CAMINAR
Aquest cap de setmana vinent, el segon
dissabte es reemprenen les sortides del Centre Excursionista. Torre del Mir, espinavell.

INSCRIPCIONS A CLASSES
Català: inscripcions els dijous de 4-6
Informàtica: inscripcions els dilluns
de 8-9

“Bisbes de Catalunya,
poseu-vos al servei del vostre
poble, que vol votar”.
«...Els bisbes catalans, l’any 1979,
mentre es discutia l’Estatut de Sau van fer
sentir la seva veu. El 1985 amb motiu dels
efectes recentralitzadors del cop d’estat del
1981 hi van tornar. El 2011 van publicar el
document «Al servei del nostre poble».
...Ara Catalunya torna a viure un
moment transcendental; el poble català, de
forma clara i majoritària, vol decidir el seu
futur; el govern de Catalunya ha convocat la
ciutadania pel proper dia 9 de novembre; i

Diumenge 27 de durant l’any A.
Quin tipus de cep som nosaltres?

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 129,09
Caixetes ciris ............................... 51,92
Caixetes: ..................................... 16,99
Caixetes Càritas: .......................... 27,08
Menjador .................................... 50,00

a l'altra costat tenim el govern d'Espanya i
totes les institucions de l'Estat espanyol que
ho volen impedir, negant un dret fonamental
de les persones i dels pobles.
En aquest moment, els bisbes de
Catalunya no poden restar en silenci.
És per això que demanem als bisbes
en actiu i als bisbes emèrits, però també als
abats i abadesses i als provincials de les
principals ordes religioses, que de forma
explícita i pública doneu suport al dret a
decidir que correspon al poble català i a la
consulta del dia 9 de novembre de 2014,
que animeu els fidels a participar-hi, que
tranquil·litzeu aquelles persones de bona fe
que poden encara dubtar de la moralitat
d'exercir aquest dret fonamental, que
exhorteu a mantenir una actitud pacífica, cívica i democràtica i a respectar el resultat
de la consulta, sigui quin sigui, i que animeu
a assumir compromisos de participació cívica i política com a concreció del mandat
evangèlic de construir el Regne de Déu i de
treballar generosament per amor a la pàtria
i al bé comú.
Quan es tracta de defensar drets
fonamentals, el silenci sempre afavoreix la
part que pretén conculcar-los, i més si
aquesta disposa dels mitjans més poderosos.
Estem convençuts que en aquesta hora
històrica sabreu estar, com en altres
moments, al servei del vostre poble.
Barcelona 27 de setembre de 2014 Església Plural
Us hi podeu adherir a través del web
www.esglesiaplural.cat

FULL

ECONOMIA 28-09-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 556
05 d’octubre del 2014

Els evangelis estan plens d’episodis i
paràboles que utilitzen el recurs dels conreus i
de temes relacionats amb les tasques agrícoles
per traslladar el seu missatge. Si es pensa en el
context en que s’escriuen aquests textos és normal que així fos. Les feines relacionades amb el
camp eren absolutament quotidianes i, per tant,
utilitzar les comparances recolzant-se en elles
podia ajudar a entendre aspectes essencials de
la paraula de Jesús. Per tant, la vessant
pedagògica dels textos resta fora de tot dubte.
En el passatge d’aquest diumenge la verema, la recollida del raïm per
part d’uns treballadors, ofereix els ingredients d’un relat preciós i dur alhora.
En certa manera s’estan denunciant uns fets que inclouen situacions de violència,
fins i tot extrema. Com en el cas dels ceps que entapissen els camps, també
Jesús confia en nosaltres perquè donem fruit. Tot i això no sempre s’obté la
resposta o no actuem d’acord amb el que s’esperaria de nosaltres; més encara si pensem en els principis i valors que compartim com a cristians. Potser
també nosaltres preferim fer-nos els sords i ignorar situacions que periòdicament
posen a prova la nostra capacitat per donar fruit. Malgrat que, de forma reiterada, defraudem les expectatives que es posen en cadascú de nosaltres, Jesús
insisteix perquè perseverem. Estem disposats a ser receptius a tot aquest seguit
de missatges? Com els afrontem? Quin fruit podem donar en el dia a dia?
Pensem en tot plegat i preguntem-nos: quin tipus de cep som nosaltres?
DP
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 d’Isaïes Is 5:1-7
Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l’enamorat a la seva vinya. El meu estimat
tenia una vinya al turó de Ben-Samen. La cavà, la netejà de pedres, hi plantà els millors
ceps, construí al mig una torre de guàrdia i hi va fer un cup tallat a la roca. Esperava que li
donaria bon raïm, però li donava raïms agres. I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i
homes de Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què podia fer per ella que no ho hagi
fet? Per què em dóna raïms agres quan jo n’esperava bon raïm? Doncs ara us diré què
penso fer a la meva vinya: li trauré la tanca, i que els ramats la brostegin, enderrocaré el seu
clos, i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada. No la podaran ni la cavaran, hi
creixeran argelagues i cards, i manaré als núvols que no hi deixin caure la pluja. La vinya
del Senyor de l’univers és el poble d’Israel, i els homes de Judà són els ceps que ell havia
preferit. N’esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies, n’esperava bondat, però hi
sent el clam dels oprimits.
Salm responsorial 80 (79)
Un cep vas portar d’Egipte,
per plantar-lo, tragueres els nadius.
Els seus brots van créixer fins el mar,
els seus plançons fins el Gran Riu.
Com és que has derrocat la seva
tanca,
perquè l’esfulli qualsevol vianant?
Hi entren els senglars a devastar-la
i els animals salvatges hi pasturen.

Déu de l’univers,
gira des del cel els teus ulls,
vine i visita aquesta vinya,
que la teva mà havia plantat
i havia fet robusta i forta.
No ens apartarem mai més de tu;
guarda’ns tu la vida
perquè invoquem el teu nom.
Senyor, Déu de l’univers, renova’ns,
fes-nos veure la claror de la teva mirada
i serem salvats.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 4:6-9
Germans, no us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i
presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així la pau de Déu, que
sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en
Jesucrist. Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just,
net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d’elogi. Practiqueu allò que jo us he transmès
i vosaltres heu rebut, que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 21:33-43
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Escolteu
una altra paràbola: Un propietari plantà una vinya, la voltà d’una tanca, hi cavà un cup, hi
construí una torre de guàrdia, hi deixà uns vinyaters que la cultivessin, i se n’anà del país.
Quan s’acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però

aquells vinyaters els van agafar, i a un, li van pegar, a un altre, el van matar, a un altre el van
treure a cops de pedra. Ell envià més homes que la primera vegada, però els tractaren
igual. Finalment els envià el seu fill, pensant que, almenys el fill el respectarien. Però ells, en
veure’l, es digueren: Aquest és l’hereu: matem-lo i ens quedarem l’heretat. I l’agafaren, el
van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l’amo de la vinya, ¿què farà amb
aquells vinyaters?». Li responen: «Farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns
altres que li donin els fruits al temps de la verema». Jesús els diu: «¿No heu llegit mai allò
que diu l’escriptura: La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el
Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen? Per això us dic que el Regne de Déu
us serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar».
Salmo responsorial Sal 80 (79),
Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste.
Extendió sus sarmientos hasta el
mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.
¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes y
se la coman las alimañas?

ECONOMIA
AGOST I SETEMBRE
Saldo mes de juliol ................. 1.433,26
Entrades
Col.lectes ................. 1.761,23
Caixetes ...................... 424,26
Ciris ............................ 590,01
Llum Endesa ................ 165,21
Total ingressos ....... 2.940,71 . 2.940,71

Dios de los ejércitos,
vuélvete: mira desde el cielo,
fíjate, ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
No nos alejaremos de ti: danos vida,
para que invoquemos tu nombre.
Señor, Dios de los ejércitos, restaura
nos,
que brille tu rostro y nos salve.
Full Informatiu ............... 64,90
Com. Bancs .................... 3,00
Ciris ............................ 756,64
Seg. Social .................... 30,81
Flors ............................... 7,00
Ferreteria ........................ 7,00
Germanor ................. 1.000,00
Mat.Oficina ................. 130,86
Butà ............................ 154,00
Total despeses ....... 3.484,79
Romanent setembre . 889,18

Sortides
Llum ............................ 749,73
Telèfon ........................ 126,14
Neteja ......................... 454,71

Pendent de pagar:
Paleta .......................... 897,34
Aula informàtica ........... 226,52

