ECONOMIA 31-08-14
Col.lecta: ................................... 106,76
Caixetes ciris ............................... 52,69
Caixetes: ..................................... 14,05
Caixetes Càritas: .......................... 10,16
Menjador .................................... 45,00

ECONOMIA 07-09-14
Col.lecta: ................................... 104,77
Caixetes ciris ............................... 73,20
Caixetes: ....................................... 3,53
Caixetes Càritas: .......................... 37,70
Menjador .................................... 80,00

MISSES DE CADA DIA
Aquesta setmana tornem a
reemprendre les misses de cada dia del
dimarts i dijous a les 8 de la tarda.

ASSEMBLEA
C.E. ANEM A CAMINAR
El diumenge dia 21, el centre excursionista ha convocat l’assemblea anual.

ENTERRAMENTS
El 22 d’agost vam acompanyar amb
la pregària a la família de Mercè Sahún
Ballabriga, de 70 anys; el dia 1 de setembre
a la família de Vicente Martínez Viudes, de
54 anys; el dia 3, a la de Francisca Álvarez
Castro, de 90 anys; el 9, a la família de

Diumenge 24 de durant l’any A.
Exaltació de la Santa Creu

CÀRITAS
Conversa de català
Aquest mes de setembre han començat
les inscripcions per poder assistir a les
classes de «conversa en català». Dirigit a
aquelles persones que han vingut de fora i
volen aprendre el català o bé, expressar-se
millor en català.

Dues reflexions:
Mirar de nou la creu

AULA INFORMÀTICA
També s’està apuntant als interessats
per aprendre informàtica.
Aquest any ampliarem l’oferta ja que
hem fet un conveni amb l’Institu Euclides dins
el marc del voluntariat Vincles informàtics
que és un projecte intergeneracional,
educatiu i social en el que joves de 3r d’ESO
imparteixen tallers d’informàtica bàsica i
competències digitals a persones adultes del
seu entorn que no han tingut la possibilitat
d’aprendre a utilitzar un ordinador.

MEMORIAL JOAN ALSINA
Centre Cívic de Santa Eugènia a
Girona
dissabte 20
18h.: Fàbrica Marfà: Xile al cor:
homenatge a S. Allende i J. Alsina.
Actuació dels Xirois i memòria del 40è
aniversari de l’assassinat de Joan Alsina.
2/4 de 7: Cloenda actes en memòria
del 40è aniversari de l’assassinat de
Joan Alsina: Taula rodona amb Jordi Roig
i Carme Vinyoles i projecció audiovisual.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 206,16
Caixetes ciris ............................... 54,84
Caixetes: ................................... 131,50
Caixetes Càritas: .......................... 22,95
Menjador .................................. 150,00

Manuel Gil Corral, de 74 anys; i el dia 11, a
la família de Guadalupe Garrido.

FULL

ECONOMIA 24-08-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
14 de setembre del 2014 Núm. 553

“Així com Moisès va enlairar la serp en el
desert, així cal que sigui enlairat el Fill de
l’Home” (Jo 3,14).
Moisès va fer construir una serp d’aram que
curava els qui la miraven... Tot un precedent
simbòlic, profètic i guaridor que culminarà en
l’entrega total de Jesucrist.
També avui dia la vida per a molta gent s’ha convertit en un desert àrid,
estèril, ple de rèptils astuts i verinosos.... Però com aquell poble itinerant
d’Israel, l’home d’avui també té l’oportunitat de mirar de nou la creu de
jesucrist i, per increïble que pugui semblar, aquesta pot enlairar els qui
s’arrosseguen per terra, pot elevar el bé per damunt de la maldat i pot alçar
la potència de la fe per damunt la impotència de... la fi!

La bondat
Dolenteria, trampes, astúcies, embolics, enganys... Tot un desgavell! Això,
qui ho pot arreglar? Només algúque sigui bo, i bo del tot. Qui pot ser
aquest sinó Jesucrist? Ell és bo perquè no combat el dolent; és bo i res més.
Encara que el clavem a una creu, ell no deixa de ser bo. Aquí és escaient
aquella frase de tagore: “La terra és insultada i, per torna, dóna flors”.
En aquest nivell avui reflexionem el text de Jo 3,17: “Déu va enviar el Fill
per salvar el món”. Aquesta salvació no només ens fa “bé”... (suposo que hi
deuen haver moltes coses que ens fan bé i no ens salven). La salvació que
ens dóna el Fill ens fa bons...en el Bo!
M.S.
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 dels Nombres (Nm 21,4b-9)
En aquells dies, tot fent camí, el poble acabà la paciència i malparlava contra Déu i
contra Moisès. Deia: «Per què ens vau fer sortir d’Egipte, si hem de morir en aquest
desert? No hi ha pa ni aigua, i ja estem fastiguejats d’aquest menjar tan miserable.» Llavors
el Senyor envià serps verinoses que els picaven, i molta gent moria. El poble anà a trobar
Moisès i li digué: «Hem pecat malparlant contra el Senyor i contra tu. Prega el Senyor que
ens tregui aquestes serps.»
Moisès pregà pel poble, i el Senyor li digué: «Forja una imatge d’aquestes serps i
posa-la en forma d’estendard. Els qui hauran estat picats, si la miren, salvaran la vida.»
Moisès va fer una serp de coure, la va posar en forma d’estendard, i tothom qui havia estat
picat, si mirava la serp de coure, salvava la vida.
Salm responsorial 77,

del Déu Altíssim, el seu redemptor.

Escolta, poble, el meu ensenyament,
escolta les meves paraules.
Aprèn dels meus llavis aquests
records,
t’aclarirà el sentit dels fets passats.

Però no eren més que paraules,
mentida davant d’ell a flor de llavis;
els seus cors no eren sincers,
cors infidels a l’aliança.

Quan els feria, ells el buscaven
es convertien i tornaven a Déu.
Es recordaven de Déu, la seva roca,

Ell, tot amor entranyable,
els perdonava la culpa i la vida,
refrenava tothora el seu rigor,
s’aguantava per no ésser sever.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2,6-11)
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat
amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet
semblant als homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu
obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha
concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra
i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és
Senyor, a glòria de Déu Pare.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 3,13-17)
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «Ningú no ha pujat mai al cel, fora d’aquell
que n’ha baixat, el Fill de l’home. I així com Moisès, en el desert, enlairà la serp, també el
Fill de l’home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creguin en ell tinguin vida eterna. Déu
estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en
ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó
per salvar el món gràcies a ell.»

Salmo Responsorial (Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38 )
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza,
inclina el oído a las palabras de mi
boca:
que voy a abrir mi boca a las sentencias,
para que broten los enigmas del pasado.
Cuando los hacía morir, lo buscaban,
y madrugaban para volverse hacia
Dios;
se acordaban de que Dios era su roca,

el Dios Altísimo su redentor.
Lo adulaban con sus bocas,
pero sus lenguas mentían:
su corazón no era sincero con él,
ni eran fieles a su alianza.
Él, en cambio, sentía lástima,
perdonaba la culpa y no los destruía:
una y otra vez reprimió su cólera,
y no despertaba todo su furor.

GRUPS
DE REFLEXIÓ-CATEQUESI
Vine, et convidem a partir de l’octubre, cada 1er i 3er dissabte, a
2/4 de 7 de la tarda, a les sessions d’estudi de la Bíblia i l’Evangeli.
Jesús no va deixar darrera seu una escola a l’estil dels filòsofs grecs, per anar aprofundint
en la veritat última. Tampoc no va pensar en una institució dedicada a garantir en el món la
vertadera religió.
Jesús va posar en marxa un moviment de seguidors, encarregats d’anunciar el seu
projecte del Regne de Déu. D’aquí prové l’Església de Jesús. Per això, res no hi ha de més
decisiu per a nosaltres que reactivar una i altra vegada, dins de l’Església, el seguiment fidel
a la seva persona.
El seguiment de Jesús és l’únic que ens fa cristians:
-creure en el que ell va creure,
-viure allò que ell va viure;
-donar importància a allò que ell l’hi donava;
-interessar-se pel que ell es va interessar;
-tractar les persones com ell les tractava;
-mirar la vida com ell se la mirava;
-pregar com ell pregava;
-encomanar esperança com ell l’encomanava a les persones que es trobava pel seu
camí.
(José Antonio Pagola)

