Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
20 de setembre del 2015 Núm. 606

RACÓ DE PREGÀRIA

ECONOMIA 13-09-15
Col.lecta: ................................... 183,84
Caixetes ciris ............................... 53,01
Caixetes: ................................... 118,15
Caixetes Càritas: .......................... 64,04
Menjador .................................... 60,00

Divendres 25 de setembre,
DE9 PREGÀ
RIA
aRACÓ
2/4 de
del vespre

Diumenge XXV de durant l’any B.
Dóna caliu, dóna amor

Lectures Diumenge XXVI, 27 setembre
1ª lec. Nm 11, 25-29 Salm 18,
8.10.12-14 3ªlec. Jm, 5, 1-6 Mc. 9, 3843.45. 47-48

AMONESTACIONS

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

Es casen el mes d’octubre a la
Parròquia de San Salvador de Deva (Gijon)
José Maria Giménez Thomson amb Sandra
Kavita Da Gama Canal, veïns de Poblenou.

PREGUEM EN COMUNITAT

GRUPS DE REFLEXIÓ CRISTIANA - CATEQUESI
Dies de trobada i horaris
Dies:
Parròquia Poblenou - Pineda de Mar.

3 i 17 d’octubre

Parròquia Poblenou

7 i 21 de novembre
Grups de

5 i 19 de desembre

Reflexió Cristiana - Catequesi

16 de gener

-Grup de famílies (de pares
i nens pel 1er i 2on. any que participen)
-Grup de nois i noies (que
facin 4rt. 5è. 6è)

6 i 20 de febrer
5 i 19 de març

Grups de

2 i 16 d’abril

Reflexió Cristiana

7 i 21 de maig

- Catequesi

-Grups d’adults (els pares i
mares i adults que vulguin també
anar aprofundint el missatge evangèlic)

horari:
de 2/4 de 7 - 2/4 de 8 (18,30 - 19,30)
I després els 10 minuts de la pregària tots
els grups a l’església

Parròquia Poblenou

Dies de trobada i horaris

Parròquia Sant Joan Baptista. PoblenouPoblenou-Pineda de Mar
Av. Mediterrània, 40 - 08397

Telf. 93 769 72 27

http://www.parroquiapoblenou.cat
e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Que ressoni en els nostres cors el missatge

-Grup de joves (ESO)

que Jesús de Natzaret va dur al món

que oferim:

Espai per conèixer i aprofundir el missatge cristià

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

FULL

curs 20152015-2016

INFORMATIU

Parròquia de Poblenou

Totes les lectures d’avui parlen de pau i
d’amor, de donar-se als altres perquè l’alegria
d’uns pugui ser també l’alegria de tots.
A evangeli, Jesús vol ensenyar als seus
amics tot el que tindria que passar. Al cap dels
deixebles no estava el que Jesús els hi
explicava, al contrari, discutien qui seria d’entre
tots el més gran. Qui vulgui ser el primer ha de ser servidor de tots, i qui acull
a un nen com aquest en el meu nom, a mi m’acull.
Cada dos per tres veiem el Papa Francesc com dóna lliçons de senzillesa
i amor quan s’acosta a les persones amb problemes morals, com l’avortament,
les separacions matrimonials... els acull i no els condemna, sinó que els hi
recorda que el Pare sempre perdona, sempre dóna amor i si ens tornem petits
com el nen de l’evangeli.
Perquè la cúria de Roma no es sent al·ludida i comença suprimint els
títols d’excel·lència reverendíssima, monsenyor, i inclús dient Sant al Papa, i
tot el gran cerimonial a les seves celebracions.
Un sacerdot conegut meu, un dia criticava parlant amb un amic, que els
seglars tenim poc respecte als sacerdots al tractar-los de tu i cridar-los pel seu
nom, i no dient-li mossèn, quan el sacerdot és un representant de Déu, al qual
el seglar li respon: si vostè és representant de Déu, jo sóc fill de Déu.
Si tots fóssim una mica més senzills, aquí i a les altes esferes, no sembla
que les desgràcies que estan passant al nostre món podrien ser resoltes d’una
altra manera?
Sant Joan de la Creu diu: “al capvespre de la nostra vida només se’ns
jutjarà sobre l’amor”.
F.R
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Lectura del llibre de la Saviesa Sa 2, 12. 17-20
Els malvats deien: “Posem un parany al just; ens fa nosa i és contrari a tot el que fem;
ens retreu que no complim la Llei i que no som fidels a l’educació rebuda. A veure si és
veritat això que diu, provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu el
defensarà i el salvarà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova: ultratgem-lo i torturemlo, a veure si es manté serè; comprovem si sap suportar el mal; condemnem-lo a una mort
vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el protegirà
Salm responsorial 53, 3-6.8
Déu poderós, fes-me justícia, / salva’m, pel teu nom. / Escolta la meva
súplica, / escolta les meves paraules.
Mira com s’aixequen contra mi, / amb quina violència em volent la mort. /
No pensen en Déu.
Però és Déu qui m’ajuda, / i fa costat als meus defensors. / De tot cor
oferiré sacrificis, / et lloaré, Senyor, perquè ets bo.
Lectura de la carta de sant Jaume Jm 3, 16-18 i 4, 1-3
Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de tota mena. Però
la saviesa que ve de dalt abans que tot és pura; és també pacífica, moderada i dòcil,
compassiva i plena de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor
que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau D’on vénen entre vosaltres les
lluites i les baralles? No vénen dels desigs de plaer que es conjuren en el vostre cos?
Desitgeu coses que no teniu, i per això mateu. Envegeu coses que podeu obtenir, i per això
lluiteu i us baralleu. Però vosaltres, no teniui perquè no demaneu. O bé demaneu i no
rebeu, perquè demaneu malament, amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 9, 30-37
En aquell temps, Jesús, i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que
ho sabés ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: “El Fill de l’home serà entregat a mans
dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies”. Ells no entenien què
volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafar-Naüm. Un cop a casa, els
preguntà: “Què discutíeu pel camí?” Però ells callaven, perquè discutien quin d’ells seria el
més important. Aleshores s’assegué, cridà els dotze i els digué:.”Si algú vol ser el primer, ha
de ser el darrer i el servidor de tots”. Després féu venir un noi, el posà al mig, el prengué als
braços i els digué: Qui acull un d’aquests nois perquè porta el meu nom, m’acull a mi, i qui
m’acull a mi, no m,’acull a mi, sinó el que m’ha enviat”.

Salmo responsorial: 53, 3-6.8
Oh Dios, sálvame por tu nombre, / sal por mí con tu poder. / Oh Dios,
escucha mi súplica, / atiende mis palabras.
Porque unos insolentes se alzan contra mí, / y hombres violentos me persiguen a muerte, / sin tener presente a Dios.
Pero Dios es mi auxilio, / el Señor sostiene mi vida. / Te ofreceré un sacrificio voluntario, / dando gracias a tu nombre, que es bueno.

-Ens passem la vida volent tenir més, saber més, manar més que els altres.
-Jesús capgira els nostres càlculs: fa passar al davant el qui més dóna, el qui es
posa al servei de tots......

REFUGIATS
Beneïts camps de refugiats hem de dir! Cal fer lloc a tota aquesta gent. Evident! Però
tinguem present que de fa anys tants i tantes particulars i ONG estan acollint immigrants
fugitius de la guerra o de la violència o de la violació de Drets Humans, amb abnegació
absoluta. Cal continuar la feina, sense fer diferència de si avancen per mar o naveguen per
terra. A terra els veu tothom; al mar, simplement, moren.
En una acció estatal conjunta, Càritas Espanyola, la Comissió Episcopal de Migracions,
CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús, i Justícia i Pau posaran tots els seus
recursos a disposició de les necessitats dels refugiats assumits pel nostre país. Acaba el
document de la seva proposta amb un advertiment que coincideix amb la nostra apreciació:
Ens preocupa, en aquest sentit, el risc per la convivència que suposa la consolidació del
missatge que es sent a dir aquests dies de “Refugiats, si; immigrants no”. Hem de ser
capaços d’aturar aquest missatge, traslladant a tota l’opinió pública i als nostres espais i
comunitats eclesials la complexitat de les causes comunes que motiven la mobilitat humana,
tant si es tracta de refugi com de migració, perquè són àmbits inseparables i íntimament
relacionats.
S’ofereix una setmana de creuer
per la Mediterrània a partir de 250 euros.
Passar una criatura els 14 km de
Marroc a Algecires en pot costar 2.000
(Butlletí Akan agost)

