Col.lecta: ..................................... 82,19
Caixetes ciris ............................... 45,85
Caixetes: ..................................... 12,46
Caixetes Càritas: .......................... 62,56
Menjador .................................... 20,00

GERMANOR
Aquest diumenge dia 16 és la diada
de Germanor
Si hi ha esglésiaes, temples,....és
perquè hi ha persones, comunitats que es
reuneixen a pregar, a escoltar la Paraula de
Déu, celebrar l’Eucaristia i altres sagraments.
Les esglésies obertes són presència i signe
de comunitats vivies que viuen, acullen i
acompanyen la fe i la vida.
Avui és el dia de l’Esglèsia diocesana.
No estem sols.
Aquest missatge l’escoltem avui, en la
diada de “Germanor”. Un any més se’ns reclama la nostra col.laboració perquè entre
tots cal que mantinguem la nostra Església.

JORNADES PER LA PAU
Agenda llatinoamericana
Talents

Celebracions per la Pau
Les eucaristies del cap de setmana del
22-23, tindran present aquestes jornades
dedicant-hi la celebració de les eucaristies.

Parròquia Poblenou 2014
CASA DE COLÒNIES
RECTORIA DE CASTANYET
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C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 22, l’excursió del quart
dissabte al Far, des de Sant Martí Sacalm.

IX Castanyada

Cafè
Castanyes i moscatell per a
tothom.

CONCURS D'ALL-I-OLI

FULL

Cursos d’informàtica: per apuntarse, cada dilluns de 8-9 del vespre.
Aula de reforç i tràmits online: els
dimecres de 5-7 de la tarda pels qui
necessiten aclarir algun dubte o que se’ls
ajudi a fer tràmits a través de l’ordinador.

Sí, tots tenim algun talent o altre per
regalar. Tots tenim alguna cosa per poder
compartir. Tots podem fer més feliç a un
altre. I sense costar-nos res material. No
necessitem diners per fer feliç a l’altre.
Només ens costarà fixar-nos-hi, estar atents, tenir les orelles obertes i a punt
per escoltar. Només caldrà que tinguis sempre, o sovint, un somriure als teus
llavis, una mà per acaronar un rostre, un cop de cap per saludar amablement.....
I tot això no costa gaire. I si no ho practiquem cada vegada ens costa més.

CASTANYADA

2h. dinar. (tothom se'l porta)

AULA INFORMÀTICA

Diumenge 33 de durant l’any A.

Divendres dia 21, a les 9 del vespre,
presentació de l’Agenda.

INFORMATIU

ECONOMIA 09-11-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
16 de novembre del 2014 Núm. 562

-Portar-se les eines i els ingredients
-A les 14h. passarà el jurat.
-Hi haurà premi pel guanyador

CAL PORTAR

-Tothom s'ha de portar el menjar.
Hi haurà foc per fer carn a la brasa qui vulgui portar-ne.

A

La fe és com els talents que tenim. Si els practiquem es fa una habitud, si
es queden reclosos, s’ofeguen. És com tenir una propietat, d’ara a 50 anys no
té punt de comparació ja que ha crescut amb escreix el seu valor. En canvi,
tenir diners en efectiu i tenir-los guardadets al banc, amb 50 anys ja t’han
perdut tot el valor, no valen res.
Amb la fe passa el mateix. Hi ha qui la fe li ha perdut tot el valor que tenia
perquè l’ha tingut guardada a la caixa forta. La fe ha d’estar al carrer, ha de fer
camí, adaptar-se, canviar. Hi ho ha de fer davant els problemes de la crisi, de
la fam, injustícies, patiments, malalties...per donar-hi respostes d’avui, no del
segle passat.
Dit d’una altra manera: o ens quedem a casa, tancats, procurant només
pels nostres, pensant que no tenim res a donar als altres i que ja s’arreglaran
ells mateixos; o s’està al davant, a la lluita, sempre a punt pels altres, encara
que siguin amb coses petites, amb gestos insignificants, per anar donant
respostes, encara que siguin senzilles, davant aquest món.
R.M.
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 Proverbis Pr 31:10-13,19-20,30-31
Que en té de valor una bona esposa! És molt més preuada que les perles. El cor del
seu marit hi confia, no són escassos els guanys que en traurà. Durant tota la vida el farà feliç
i no desgraciat. Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol. Pren a
les mans la filosa, i els seus dits agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el braç als
indigents. L’encant és aparença, la bellesa s’esvaeix, l’esposa que creu en el Senyor és la
que val tots els elogis. Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball: que la seva obra l’elogiï
davant de tot el poble.
Salm responsorial 128 (127) 1.5
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.

veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula.

És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
La teva esposa fruitarà com una parra, Que tota la vida puguis veure prosperar Jerusalem.
dins la intimitat de casa teva;
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica1Te 5:1-6
Germans, no cal que us escrivim quan i a quins moments arribarà el Dia del Senyor:
vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit. La gent es pensaran
que tot està en pau i ben assegurat, quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la
dona que ha de tenir un fill, i no se n’escaparà ningú. Però a vosaltres, germans, que no
viviu en la foscor, aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre, ja que tots sou fills de
la llum i del dia. No som pas de la nit ni de la foscor. Per això no hem de dormir, com els
altres, sinó vetllar i viure sòbriament.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 25:14-30
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Un home que se n’anava
fora del país, cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà cinc
milions, a l’altre dos i a l’altre un, segons la capacitat de cadascú i se n’anà. Al cap de molt
temps l’amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui havia rebut cinc milions,
portà també els cinc que havia guanyat i digué: Senyor, m’havíeu confiat cinc milions i n’he
guanyat cinc més. L’amo li va dir: -”Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca
cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al goig del teu Senyor” Es presentà també el qui
havia rebut dos talents i digué: “Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n’he guanyat dos

més.» L’amo li va dir: “Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo
t’encomanaré molt més. Entra al goig del teu Senyor.» Es presentà encara el qui havia
rebut un talent i digué: “Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat
i reculls on no has escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el
que és teu» Però l’amo li va respondre: “Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he
sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que posessis els meus diners al banc, i
ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos. Preneu-li el talent i
doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran encara més; però al qui no
té, li prendran fins allò que li queda. I a aquest servent inútil llanceu-lo fora, a la tenebra; allà
hi haurà els plors i el cruixit de dents.
Salmo Responsorial (Ps 128)
Dichosos los que temen al Señor
y siguen sus caminos.
Comerás del trabajo de tus manos,
serás feliz y todo te irá bien.
Tu esposa será como parra fecunda
en la intimidad de tu casa;

tus hijos, como brotes de olivo
en torno a tu mesa.
Así es bendecido el hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión
para que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.

EL “XIMPLE” DEL POBLE
S’explica que un grup de persones es divertien amb el “ximple” del poble, un pobre
infeliç de poca intel·ligència, que vivia de petits encàrrecs i almoines.
Diàriament, alguns homes cridaven el “ximple” al bar on es reunien i li oferien escollir
entre dues monedes: una de mida gran de 50 cèntims i una altra de menor grandària, però
d’un euro. Ell sempre escollia la moneda més gran i menys valuosa. I això era motiu de
rialles per a tots.
Un dia, algú que observava el grup que es divertia amb la innocència de l’home, el va
cridar a part i li va preguntar si encara no havia après que la moneda més gran valia menys.
- Ho sé, senyor, val la meitat, però el dia que esculli l’altra, el joc s’acabarà i
no guanyaré cap més moneda.

