Lectures del diumenge 27
21 setembre
Is.5, 1-7. Salm 80 (79) 9. 12-14.
16. 19-20. Fl 4, 6-9. . Mat 21, 33-43

ENTERRAMENT
Dilluns passat vam acomiadar a la Li
Jie, de 55 anys. Dins aquest Full hi trobareu
una nota que ens va deixar per tots els de la
comunitat.

CATEQUESI
El proper dissabte, dia 4, a 2/4 de 7
de la tarda, comencen els Grups de
Reflexió-Catequesi.
Pares i nens, joves, adults....Tots estem
cridats a aprofundir en el missatge bíblic i
evangèlic.

CARITAS
Reunió: Dimecres, dia 1, hi ha reunió
de l’equip de Càritas de Poblenou.
Classes de Català: cada dijous de
4- 6 de la tarda, es fan les inscripcions.

AULA INFORMÀTICA
Cada dilluns de 7-8 de la tarda s’està
apuntant per els cursos per a tots aquells
que volen aprendre ordinador.

REUNIO CASTANYET
Dijous, dia 2, a 2/4 de 10 del vespre,
hi ha reunió de l’equip de Castanyet.

Diumenge 26 de durant l’any A.
VEURE
Jesús, un cop més, recorda el
dilema de la llibertat, fer o no fer,
complir o desentendre’s del deure,
de la promesa feta o de les
necessitats de la germana o germà.
Treballa pel “regne de Déu”, per un
cantó és un deure de la nostra vida,
per altre és un exercici de llibertat.
Per a Déu, per a Jesús,
l’important no són les paraules, les
promeses, la fe declarada.
L’important són les accions. L’important és que el servei es faci, que la promesa es
compleixi, que la fe es visqui.

Totes
les sessions seran de
2/4 de 10 a 2/4 d’11
de la nit.
Dimarts 30 de setembre: a Calella
(Centre Parroquial, C/ Jovara, 102)
“Sant Pau i la novetat de
l’Evangeli. Què ens aporta avui?”
Ponent: Mn. Enric Tubert (Rector de
Palamós)
Dimecres 1 d’octubre: a Pineda de
Mar (locals de l’església de Santa Maria).
“L’alegria
de
comunicar
l’Evangeli”
Ponent: Mn. Ramon Ollé (Rector de
la Cellera de Ter)
Dijous 2 d’octubre: a Santa Susanna
(Centre Parroquial, C/ Jaume I, 38 )
“Aprofundim en la pregària del
Pare Nostre”
Ponent: Mn. Joan Torra (Rector de
Torelló)
Divendres 3 d’octubre: a Malgrat de
Mar (locals del C/ Passada, 10):
“La catequesis: un servei que
demana formació”
Ponent: Mn. Joan M. Amich (Director del SIC i Rector de la Bisbal
d’Empordà)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 154,27
Caixetes ciris ............................... 51,08
Caixetes: ..................................... 30,65
Caixetes Càritas: .......................... 25,50
Menjador .................................... 40,00

CURSET DE FORMACIÓ
Parròquies dels arxiprestats del
Maresme i de la Tordera
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JUTJAR
Tanmateix en aquesta paràbola de Jesús s’hi troba un altra complement necessari
que aquí no hi surt: l’alegria en el treball, l’amor en el servei. L’acció feta per obligació, per
manament, no és conforme. I en això fallen els dos fills. El treball per el regne és una font
d’alegria i de llibertat.
El respecte tant de Jesús, com de Déu, per a la llibertat humana, és absolutament
total. Ni el Pare ni Jesús volen esclaus, voluntats forçades per ningú, ni “per amor a
ells”, ells són amics i volen amics lliures, però treballadors.
El treballar en el servei als altres, ha de ser “per amor al germà” i tan Jesús com el
Pare, que són en la germana o germà, recullen aquest servei, fet per amor al germà, com
rebut per ells, que no ho necessiten, però que se’n alegren.
ACTUAR
El treball nostre pel “Regne” no és un manament ni una obligació envers Déu, sinó
una obligació d’amor fraternal, d’amistat o, si volen, condició del seguidor de Jesús, del
deixeble de Jesús. L’amor als altres, és el llenguatge del cristià., no la doctrina ni la
litúrgia.
Si l’una com l’altra no ens duen directament al treball per a LA VINYA o Regne de
Déu aquí, en aquesta terra, és que no hem entès què és ser deixeble de Jesús.
Sí, sóc molt imperfecte, potser vosaltres també, però recordem tots plegats: “Si la
nostra consciència ens acusa, recordeu qui tenim per defensor davant el Pare”.
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Lectura de la profecia d’Ezequiel Ez 18:25-28
El Senyor diu: «Vosaltres penseu: No va ben encaminada la manera d’obrar del
Senyor. Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: ¿No és la vostra manera d’obrar i no la
meva, la que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà
per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i
bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi,
viurà i se salvarà de la mort».
Salm responsorial 24, 4-9
Fes que conegui, Senyor, les
teves rutes,
que aprengui els teus camins.
Encamina’m en la teva veritat,
instrueix-me,
perquè tu ets el Déu que em salva;
i cada moment espero en tu.
Recorda’t, Senyor, de la teva
pietat

i de l’amor que has guardat des de
sempre.
No et recordes dels pecats que he
comès de jove,
compadeix-te de mi, tu que estimes
tant.
El Senyor és bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de
justícia,
els ensenya el seu camí.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 2:1-6
Germans, per tot el que trobeu en Crist, de fortalesa d’ànima, d’amor que consola,
de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu
plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació
dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria.
Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú
no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments
que heu vist en Jesucrist.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 21:28-32
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en
sembla? Un home que tenia dos fills, va dir al primer: Fill meu, ves a treballar a la vinya,
avui. Ell respongué: No hi vull anar. Però després, se’n penedí i hi anà. El pare digué això
mateix al segon i aquest li respongué: Hi vaig de seguida, pare. Però no hi anà. Quin
d’aquests dos va fer el que el pare volia?». Li responen: «El primer». Jesús els diu: «Us dic
amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al Regne

de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres
no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut. I
vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l».

Salmo responsorial Sal 24
Muéstrame tus caminos, Señor,
enséñame tus sendas;
guíame en tu verdad, enséñame;
tú eres mi Dios y mi salvador,
yo siempre espero en ti.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia
y tu bondad, que son eternas;

olvídate de los pecados de mi juventud
y de mis faltas; acuérdate de mí,
Señor, con misericordia y con bondad.
El Señor es bueno y recto
y enseña el camino a los descarriados,
conduce en la justicia a los humildes,
enseña a los humildes su camino;

Dilluns la tarda
acomiadar
amb
celebració a la Li Jie.

vam
una

Durant el temps que va estar a
l’hospital, en els últims temps, es va anar
acomiadant de la gent, fent notes per
persones concretes i que les vam llegir i
donar el dia de l’enterrament. En va
deixar una per la comunitat de Poblenou,
que diu així:
«A tots: els qui formeu aquesta
comunitat catòlica dins l’Església
moltes gràcies per la vostra confiança
i per acompanyar-me. Us estimo molt
i us desitjo molta felicitat a tots».
LI JIE

