Lectures diumenge 29 dia 18 d’octubre
1ª Is. 53, 10-11; Salm 32, 4-5. 18-20. 22;
3ª He. 4, 14-16; 4ª Mc. 10, 35-45

CARITAS POBLENOU
voluntaris
Es necessiten voluntaris pel menjador
i per l’atenció a la gent gran.

Classes català
Es fan classes de català. Per inscriure’s
cada dijous de 5-7 de la tarda

C.E. CANEM A CAMINAR
El Centre Excursionista diumenge
vinent farà la seva assemblea anyal. Enguany
es renoven càrrecs de la Junta i es programa les sortides del 2016.

AULA INFORMATICA
Les inscripcions a informàtica es fan
cada dissabte de 5-6 de la tarda octubre i
novembre.

DOMUND
Diumenge vinent dia 18, és la diada
del Domund. És un recordar la dimensió
missionera de l’església.

CASTANYADA
El dia 8 de novembre es farà la
Castanyada a la casa de Castanyet.

Trobant-se a prop de la mort,
Alexandre el Gran va convocar a tots els
seus generals i els va comunicar els seus
últims desigs:
1-Que el seu taüt fos transportat a
espatlles dels seus metges.
2-Que els tresors que havia conquerit
(plata, or i pedres precioses), fossin
escampades pel camí fins a la seva tomba
3-Que les seves mans sortissin del taüt
i a la vista de tothom.
Un dels seus generals li va preguntar
per les raons del seu desig i ell va contestar:
1-Vull que els meus eminents metges
carreguin el meu taüt per demostrar que ells
no tenen el poder de curar davant la mort.
2-Vull que el terra quedi cobert dels
meus tresors perquè tothom pugui veure que
els béns materials aquí conquerits, aquí es
queden.
3-Vull que les meves mans balancegin
al vent, perquè tothom pugui veure que hem
vingut amb les mans buides i amb les mans
buides ens en tornem.
El TEMPS és el regal més preuat que
tenim perquè és LIMITAT.
Podem produir més diner, però NO
més temps.
Quan dediquem temps a una persona,
li estem entregant un tros de la nostra vida
que MAI podrem recuperar
El nostre temps és la nostra vida.
El millor regal que podem donar a algú
és el nostre temps.

Diumenge XXVIII de durant l’any B.

Vivim per a estimar
Plantejar-se el futur definitiu que
ens espera a cadascú de nosaltres dóna
sentit ple a la nostra existència. Les
millors coses de la vida, afortunadament,
no estan relacionades amb les riqueses
materials; doncs aquestes poden ser un
obstacle. L’ acumulació per a un mateix
porta a l’egoisme.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 125,00
Caixetes ciris ............................... 59,52
Caixetes: ....................................... 1,23
Caixetes Càritas: ............................ 9,02
Menjador .................................... 70,00

HO HEM LLEGIT

FULL

ECONOMIA 04-10-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 609
11 d’octubre del 2015

Crida l’ atenció que desconeixem el nom d’ aquest noi, només sabem
que era jove i ric.Quan se li planteja amb tota la seva exigència el que significa
seguir el camí per aconseguir la vida eterna marxa trist. No capta l’ alegria de
viure com Jesús i seguir-lo d’aprop.
En el diàleg de Jesús amb ell ens mostra quina és la riquesa més important
de la vida:Vivim per estimar. Estimar a Déu i als germans. Avui en dia vivim
en un context que no afavoreix les relacions humanes profundes i
desinteressades. Tot sembla que té un preu.
Jesús també fixa la mirada en nosaltres, com va mirar aquell jove ric, ens
mira amb amor i ens diu: Com mires al teu proïsme? No es tracta d’un sentiment
sinó un amor que es concreta en actes i que no cerca recompensa, és un amor
gratuït. Per estimar és necessari donar. No cal que sigui només diners, cadascú
té alguna riquesa per a poder compartir: un somriure, escoltar, temps,
companyia...
V.T i E.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 de la Saviesa Sa 7, 7-11
Vaig pregar Déu que em donés enteniment, i m’ho concedí, vaig cridar l’Esperit de
saviesa, i em vingué. La prefereixo a ceptres i trons, i en comparació a ella, tinc la riquesa
per no res. Ni tant sols la comparo amb les pedres més precioses, perquè tot l’or del món,
al seu costat, no val un gra de sorra, i la plata no val més que el fang. L’aprecio més que la
salut i la boniquesa, i vull que em faci de llum, perquè la seva claror no s’apaga mai.
Juntament amb la saviesa m’han vingut tots els béns, duia les mans plenes de riqueses
incomptables.
Salm responsorial 89, 12-17
Ensenya’ns a comptar els nostres dies / per adquirir la saviesa del cor. /
Calma’t, Senyor, què esperes? / sigues pacient amb els teus servents.
Que el teu amor no trigui més a saciar-nos / i ho celebrarem amb goig
tota la vida. / Dona’ns tants dies d’alegria / com ens has donat d’aflicció, / tants
anys de joia, con n’hem vist de penes.
Que puguem veure la teva obra, / que els nostres fills vegin la teva glòria.
/ Que l’amabilitat del Senyor, el nostre Déu, / reposi damunt els seus servents.
/ Dóna encert a l’obra de les nostres mans.
Lectura de la carta als cristians hebreus Ha 4, 12-13
La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa de dos talls:
arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions i el moll dels ossos, i esclareix les
intencions i els pensaments del cor. En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi
clarament; tot és un i descobert davant els ulls d’aquest a qui haurem de donar comptes.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc. Mc 2ç10, 17-28
Un dia que Jesús sortia de camí, un home corregué, s’agenollà als seus peus i li
preguntava: “Bon mestre, què haig de fer per posseir la vida eterna?” Jesús li digué: Perquè
em tractes de bo? De bo només ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments: No matis, no
cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no facis cap frau, honra el
pare i la mare”. Ell li respongué: “Mestre, tot això ho he complert des de jove”. Jesús se’l
mirà amb afecte i li digué: “Encara et falta una cosa; vés a vendre tot el que tens i dóna-ho
als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi”. Aquesta
resposta de Jesús el contrarià i se n’anà tot trist, perquè era molt ric. Llavors Jesús mirà al
seu voltant i digué als deixebles: “Per els qui són rics, que n’és, de difícil, d’entrar al Regne
de Déu!”. Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren sorpresos. Però Jesús els
tornà a dir: “Fills meus, que n’és, de difícil, d’entrar en el Regne de Déu! És més fàcil que

un camell passi pel forat d’una agulla, que no pas que un ric entri en el Regne de Déu”. Ells
quedaren encara més sorpresos i deien entre ells: “I qui es podrà salvar? “. Jesús se’ls mirà
i els digué: “als homes, els és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot tot”.
Salmo responsorial 89, 12-17
Enséñanos a calcular nuestros años, / para que adquiramos un corazón
sensato. / Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? / Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y toda nuestra vida será
alegría y júbilo. / Dános alegría, por los días en que nos afligiste, / por los años
en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción, / y sus hijos tu gloria. / Baje a nosotros la
bondad del Señor / y haga prosperas la obras de nuestras manos.
El jove de l’Evangeli vol anar més enllà d’una vida honrada, més enllà del no
matar i no robar. Jesús li fa una proposta: despulla’t de les riqueses i llença’t a la
piscina de l’amor i no et preocupis per la roba.

Igualtat/desigualtat
La llei de Moisès permetia a l’home repudiar a la dona. No fa pas massa anys que la
dona per obrir una llibreta al Banc necessitava el permís de l’home. Avui encara continuem
amb diferències:

Esquerda entre les dones i els homes al món
Població:
Hores treballades
Diner en propietat
Terra en propietat
Crèdit agrícola
Pobres
Analfabets/es
Persones desnodrides
Infants no escolaritzats
Càrrecs parlamentaris
Càrrecs ministerials
Direcció d’empreses

50%
52%
10%
10%
2%
67%
70%
80%
67%
17%
16%
14%

(Agenda llatinoamericana 2016. Pàg. 34)

50%
48%
90%
90%
98%
33%
30%
20%
22%
83%
84%
86%

