ECONOMIA 14-09-14
Col.lecta: ................................... 174,63
Caixetes ciris ............................... 64,72
Caixetes: ..................................... 65,00
Caixetes Càritas: ........................ 125,37
Menjador .................................. 195,00
Lectures del diumenge 26
21 setembre Ez.18, 25.-29 Salm 25
(24). 4-29. Fl 2, 1-6. . Mat 21, 28-32

Reunió responsables menjador
Dijous, a les 9 del vespre, hi ha reunió
dels responsables del menjador

Diumenge 25 de durant l’any A.

C.E. ANEM A CAMINAR
Aquest diumenge, el centre excursionista Anem a Caminar fa la seva assemblea
anual. Es programen les sortides de tot l’any
vinent.

Volem ser testimonis

AULA INFORMATICA
Cada dilluns de 7-8 del vespre, es fan
les inscripcions per aprendre informàtica.

Espai per conèixer i aprofundir el missatge cristià

Grups de
Cristiana

- Catequesi

T’has preguntat mai:
Per què no hi participo?
M’hi apunto?

CARITAS
Català
Cada dijous de 4 a 6 de la tarda es fan
les inscripcions per apuntar-se a les classes
de català.

Assistència menjador
Durant el mes d’agost, l’assistència al
menjador ha estat de 1.003 àpats servits
durant aquest mes

RACÓ DE PREGÀRIA
Aquest mes no hi haurà Racó de
Pregària. es tornarà a començar el mes
d’octubre, el quart divendres.

RECULL DE PERLES
Autor: Josep Miquel Bausset · Monjo
de Montserrat
‘En tanto en Cataluña quedase un solo
catalán y piedras en los campos desiertos,
hemos de tener enemigos y guerra’.
(Francisco de Quevedo, 1640)
‘Hay que reducir Cataluña a los usos
y costumbres castellanas’.
(Conde-Duque de Olivares, 1641)
‘Que en las escuelas no se permitan
libros en catalán, escribir ni hablar en ella
dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y se aprenda en castellano’.
(Felipe V, 1715)
‘Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al castellano’.
(Miguel de Unamuno, 1901)

INFORMATIU

Parròquia Poblenou

A l’evangeli d’avui llegim que un
propietari surt a la plaça per llogar
treballador pel seu camp. Quan nosaltres
posem els peus a terra ens recordem que
som jornalers de Crist? I que Sant Pau diu
en el seus deixebles: “porteu una vida digne de l’evangeli”. Cada creient ha de ser,
en el món que viu, testimoni de la
resurrecció de Crist. L’enveja és mala consellera i, per això, el propietari li diu:
“¿no puc fer a casa meva el que vull?”. Som, com comentàvem a una celebració
anterior, una flama encesa i que sempre ens hem d’esforçar perquè no s’apagui?.

Com podem fer un món, un poble més humà, una convivència més pacífica i solidària?. Crec que pot ser una realitat si començo jo, nosaltres, a viurela en el nostre entorn diari, en el treball, al carrer, i a casa nostra que moltes
vegades és on falla més.

FULL

CATEQUESI

Reflexió

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
21 de setembre del 2014 Núm. 554

Fa unes setmanes una senyora d’una parròquia de Barcelona ens deia:
“avui he viscut la missa com mai havia fet. Veure aquesta germanor, el donar la
pau, el menjar el Cos de Crist, aquesta alegria entre tots, veure una mare
donant la comunió al seu fill, una esposa portant-la al seu marit, un ajuda a
l’altre. Fer tot això és viure amb comunitat i compartir la fe”.
F.R

No permetem les injustícies per petites que siguin, perquè obrim el camí
a totes les que segueixin.

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. 55:6-9
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo ara que és a prop. Que els
injustos abandonin els seus camins, i els homes malèfics els seus propòsits; que es
converteixin al Senyor i s’apiadarà d’ells, que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar.
Perquè els meus pensaments no són els vostres, i els vostres camins no són els meus, diu
l’oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres
tant com la distància del cel a la terra.

sencer. Quan tocava als primers, es pensaren que cobrarien més, però van cobrar el mateix
jornal. En veure això, rondinaven i deien al propietari: Aquests darrers han treballat només
una hora i els pagues igual que a nosaltres, que hem hagut de suportar tot el pes de la
jornada i la calor. Ell va respondre a un d’aquests: Company, quin mal t’he fet? No havíem
fet tractes per un jornal? Doncs, pren el que et toca i ves-te’n. A aquest darrer jo li vull
donar igual que a tu. Que no puc fer el que vull a casa meva? Tens enveja perquè jo sóc
generós? Així els darrers passaran a primers, i els primers a darrers».

Salm responsorial 145 (144)

Salmo responsorial Sal 144, 2-3. 8-9. 1718
Día tras día, te bendeciré y alabaré tu
nombre
por siempre jamás.
Grande es el Señor, merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.

Et beneiré, Déu meu, dia rere dia,
lloaré per sempre el teu nom.
El Senyor és gran. No us canseu de
lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits.
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,

estima entranyablement tot el que
ell ha creat.
Són camins de bondat els del
Senyor,
les seves obres són obres
d’amor.
Els Senyor és a prop dels qui
l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 1:20c-24.27a
Germans, tant si surto en vida d’aquesta presó, com si he de morir, sé que Crist serà
glorificat en el meu cos. Perquè per a mi, viure és Crist, i morir em seria un guany. Però
quan penso que, mentre continua la meva vida, puc fer un treball profitós, no sé pas què
escollir; em trobo pres per aquesta alternativa: d’una banda el meu desig de morir ja per
estar amb Crist, cosa incomparablement millor; però d’altra banda, pensant en vosaltres,
veig més necessari que continuï la meva vida corporal. Ara, a vosaltres, us demano solament
això: que porteu una vida digna de l’evangeli.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 20:1-16
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Amb el Regne del cel
passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya:
va fer tractes per un jornal, i els envià a la seva tasca. Sortí altra vegada a mig matí, en trobà
d’altres a la plaça sense feina i els digué: Aneu també vosaltres a la meva vinya; us pagaré
el que sigui just. I ells hi van anar. Pels vols de migdia i a mitja tarda, tornà a sortir i va fer
el mateix. Una hora abans de pondre’s el sol encara en trobà d’altres i els digué: ¿Què feu
aquí tot el dia desvagats? Ells li contesten: És que ningú no ens ha llogat! Els diu: Aneu
també vosaltres a la meva vinya. Al capvespre, l’amo de la vinya digué a l’encarregat:
Crida els treballadors i paga’ls el jornal. Comença pels que han vingut més tard, i acaba
pels primers. Vingueren, per tant, els qui feia una hora que treballaven, i cobraren el jornal

El Señor es clemente y misericordioso,

lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

Deu canvis necessaris per a una reforma fiscal justa
1 La política fiscal ha de combatre la desigualtat al marge d’interessos partidistes i
contribuir a una societat més justa i equitativa.
2 Cal recaptar prou per a finançar un model social que garanteixi serveis públics de
qualitat i igualtat d’oportunitats.
3 Cal aplicar «tolerància zero» al frau fiscal, incloent mesures que posin fre a la impunitat
dels evasors.
4 Els privilegis i l’opacitat dels paradisos fiscals han de desaparèixer.
5 Recaptar més no pot comportar augmentar l’esforç fiscal de les classes mitjanes i
els més pobres. Qui més té ha de contribuir més.
6 Tots, empreses i individus, han de tributar en funció de la seva capacitat i de la seva
activitat econòmica real, sense privilegis ni excepcions.
7 Les grans fortunes i les rendes del capital han de contribuir en major mesura, per a
reduir la pressió sobre els salaris i el consum.
8 El sistema tributari ha de ser progressiu i equitatiu en conjunt, sense mesures que
afavoreixin els interessos d’uns pocs.
9 Els beneficis fiscals han de ser excepcionals i només s’han d’aplicar si permeten
crear valor real i durador (com la creació de nous llocs de treball de qualitat).
10 Una bona política tributària requereix un debat públic obert, transparent i amb
participació ciutadana. (Xavier Casanovas Combalia i Francesc Mateu i Hosta)

