Lectures del diumenge 25
20 de setembre
1ª lec. Sv, 2,12.17-20; Sl 53,3-6. 89; 3ª lec.Jm.3,16.4,1-3; 4ª Mc, 4, 30-37

BATEIG
Aquest dimarts dia 12 hem batejat a
Olivia Trueba, i el diumenge a la 1, batejarem
a la Sara Fernández.

CÀRITAS
Es comencen les activitats de Càritas
després de les vacances. Comencen les
inscripcions pel català cada dijous de 5-7
de la tarda.

ACTIVITATS PARRÒQUIA
Reunió Grup de Celebracions.
Divendres vinent dia 18, tenim la reunió del Grup de Celebracions per engegar
el curs. A les 9 del vespre.
Grups Reflexió CristianaCatequesi
Començarà el primer dissabte
d’octubre dia 3, a 2/4 de 7 de la tarda.
Racó pregària mes de setembre
Pel proper racó de pregària, el 4rt
divendres dia 25 de setembre, es proposa

Casa rectoria Castanyet
Dijous, a 2/4 de 10 del vespre, hi ha
reunió de l’equip de la casa de Castanyet.

Diumenge XXIV de durant l’any B.

ECONOMIA
MES JULIOL I AGOST

I vosaltres, què?
(Mc 8, 27-35)

Saldo juny ................................. -103,93
Entrades
Col.lectes .................. 1.481,40
Ciris ............................. 558,36
Caixetes ....................... 431,74
Llum(menjador) ......... 3.360,00
Total entrades ......... 5.831,50 5.831,50
Sortides
Com.bancs ..................... 12,00
Telèfon ......................... 135,71
Neteja .......................... 330,33
Mat.neteja ...................... 10,39
Full parroquial ................ 93,75
Full Informatiu .............. 148,02
Seg. Social ..................... 64,44
Pintura .......................... 894,57
Lampista ...................... 205,70
Llum ............................. 714,33
Papereria ........................ 36,28
Ciris ............................. 756,64
Flors .............................. 28,00
Col.lecta Càritas juny .... 193,77
Ferreteria ....................... 50,95
Varis ................................. 5,83
Total sortides .......... 3.680,71 3.680,71
Romanent agost ..................... 2.046,86

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 153,79
Caixetes ciris ............................. 110,46
Caixetes: ..................................... 29,25
Caixetes Càritas: .......................... 35,84
Menjador .................................. 150,00

que sigui una pregària per la pau.

FULL

ECONOMIA 06-09-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
13 de setembre del 2015 Núm. 605

1.Respostes!
Estem fent un camí amb Jesucrist i en
aquest camí se’ns fa preguntes importants
(v.27).
Preguntar significa ignorar o provocar
una resposta. Jesús, sens dubte, vol
desvetllar una resposta en nosaltres...
I atenció! La pregunta és essencial, tant si s’adreça als altres com si es
dirigeix a mi: “qui diuen i qui dius que sóc jo?” (vv. 27.29) Qui és jesucrist per
mi?...
2.Primera ensenyança
Jesús comença per ensenyar-nos a través de la seva pròpia mort i
resurrecció (v.31). Això és “vital”! No hi ha el Crist sense la creu ni la creu
sense el Crist. I, si la creu serveix per a morir, “amb Crist” també serveix per
a ressuscitar. Doncs això, ni més ni menys “és pensar les coses com Déu”(v.
33).
3.”Les meves causes”
La manera d’escriure de l’autor és per provocar el màxim d’atenció i així
copsar el sentit profund del text. Així, doncs, el que haig de subratllar no és
tant (que també) el “negar-se”, o “agafar la creu” o “perdre o guanyar” (vv.
34-35), sinó sobretot el que haig de remarcar és el per causa meva i de
l’evangeli (v. 35).... Crist i la seva Paraula són les meves causes?...
M.S.
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Lectura del llibre de Isaïes 50, 5-9
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrera: he
parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat
la cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per
vençut; per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu
costat el jutge que em declara innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats.
Qui vol ser el meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el Senyor, em defensa: Qui em podrà
condemnar?

I començà a instruir-los dient: “El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els
grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar; ha de ser mort, i al cap de tres dies
ressuscitarà”. I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a
contradir-lo. Però Jesús, es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: “Fuig d’aquí,
Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes”. Després cridà la gent i els seus
deixebles i els digué: “Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva
creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però aquell qui la perdi per mi
i per l’evangeli, la salvarà”

Salm responsorial 114, 1-6.8-9
Estimo de tot cor el Senyor; / el Senyor ha escoltat la meva súplica, / ha
escoltat el meu clam / així que l’invocava.

Salmo responsorial: 114, 1-6. 8-9
Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplicante, / porque inclina su
oído hacia mí / el día que lo invoco.

M’envoltaven els llaços de la mort, / tenia davant meu els seus paranys / i
dintre meu l’angoixa i el neguit. / Vaig invocar el Senyor: / “Ah, Senyor, salveume la vida”,

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron los lazos del abismo, / caí
en tristeza y angustia. / Invoqué el nombre el Señor, / “Señor, salva mi vida.”

El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap compadir. / El Senyor
salvaguarda els senzills, / jo era feble i m’ha salvat.
Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus ulls de negar-se en el plor,
/ els meus peus, de donar un pas en fals. / Continuaré caminant entre els qui
viuen, / a la presència del Senyor.
Lectura de la carta de sant Jaume Jm 2, 14-18
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra amb les obres, de què serviria?
A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans o germanes
no tinguessin ni vestits ni l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: “Vés-te’n en
pau, abriga’t bé i alimenta’t, però no li donés res del que necessita, quin profit els faria?
Doncs, amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe sola és morta. Tu dius que tens fe, jo
tinc les obres. Doncs bé, si pots demostra’m, sense les obres, que tens fe, que jo amb les
obres, et demostraré la meva fe.
Lectura del evangeli segons sant Marc Mc 8, 27-35
En aquell temps, Jesús, amb els deixebles, se n’anà als pobles de Cesarea de Filip, i
pel camí preguntava als seus deixebles: “Qui diuen la gent, que sóc jo?” Ells li respongueren:
“Uns diuen que sou Joan Baptista, d’altres que sou Elies, d’altres que sou algun dels
profetes”. Llavors els preguntà: “I vosaltres, qui dieu que sóc?” Pere li respon: “Vós sou el
Messies”. Ell els prohibí que ho diguessin a ningú.

El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es compasivo; / el Señor guarda a los sencillos: / estando yo sin fuerzas, me salvó
Arrancó mi alma de la muerte, / mis ojos de las lágrimas, / mis pies de la
caída. / Caminaré en presencia del Señor / en el país de la vida.
-Qui és Jesús per mi? Què en dic de Jesús?
-Arriscar la vida pels altres, fins on?

Hem celebrat l’11 de setembre
L’11 de setembre fa temps que es celebra com a festa festiva i reivindicativa i com a
memòria. Des de la retallada de l’Estatut el 2010, aquesta diada ha estat de dir «prou» a
les injúries, retallades i menyspreu que han fet els polítics espanyols envers Catalunya. Una
gran quantitat de catalans ens hem aixecat per dir «prou», volem marxar, ja no creiem que
aquesta relació pot durar més. Marxem. D’aquests catalans per la independència n’hi ha
de tots colors, de tota llengua, de tota classe, de tota creença. La DIADA avui és això: No
volem més injustícies, més mentides, més insults, som catalans i volem ser catalans. Ens
sentim catalans. «Prou» a què no ens deixin ser el que ens sentim. Espanya sense Catalunya
tindrà un problema però se l’han buscat. No volen entendre. Es pensen encara que poden
ser colonitzadors i que ens poden subjugar eternament. Som molts. Quants? Quan es
pugui fer el referèndum i es comptin els vots, llavors ho sabrem. Mentrestant, anem fent
camí direcció Europa, vulguin o no vulguin. No se n’adonen. Faran tard, ja han fet tard.
(R.M.)

