Lectures diumenge 27 de durant l’any.
Dia 4 d’octubre: 1ªlec.Gn.2,18-24; Salm
127,1-6; 3ª lec. He. 2, 9-11; Mc.10, 2-16

GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA-CATEQUESI
Comencen el 3 d’octubre. 18,30 h.

AULA INFORMÀTICA

La setmana passada es va fer reunió
del Grup de Celebracions. Un petit resum
del que vam fer:
-Revisar les Celebracions de la
Paraula; -S’està retocant i perfeccionant les
pregàries eucaristiques del llibret; Advent i Nadal. Aquest any ens proposem
tenir un fil conductor que serà «El rostre de
la misericòrdia» que proposa el Papa en
l’any de jubileu; -Jornades de la Pau. Es
treballarà per oferir 4 temes: «refugiats»;
Agenda llatinoamericana; col.lectius
religosos que convivim junts; i Celebració
de la Pau a les eucaristies; -Convivència
interreligiosa. Fer un treball a llarg plaç
sobre aquest tema.

Es comencen les inscripcions per els
cursos d’informàtica. Cada dissabte de
17:00h a 18:00h.
(continua de la portada)
catequesi. Els pares són els qui són els responsables de fer de la seva vida una
educació amb responsabilitat.
-Pares i nens caminem junts. Arriba
un moment que tant els nens com els pares
necessiten però, fer grups per separat. I
així ho fem.
-Proposem, no imposem, que any rere
any, es participi d’aquests grups per tal
d’anar assaborint el que el missatge de
Jesús ens va exigint el dia a dia, segons el
que vivim cadascú.
-Tots hi som convidats! Petits, joves,
adults, grans......Tu que llegeixes, també.
Vols venir? Per què no t’hi apuntes? i si
t’agrada, t’hi quedes.

Un petit resum de la reunió de Junta
de Càritas Poblenou d’aquesta setmana:
-Aquesta setmana es comencen les
classes de català.
-L’atenció a la gent gran. Hi ha un bon
grup que es preocupa de les persones
malaltes i gent gran que poden necessitar una
mica de companyia.

Dies de trobada i horaris
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Sento a la ràdio com s’anuncia que és temps d’inscripció. Altres
http://www.parroquiapoblenou.cat

pares i mares diuen que el seu nen ja va a classe de religió a
l’escola i ja el preparen allà. És temps de preguntes: i quan
comencen? i quan acabaran? quants anys ha de venir? i la pregunta del milió:
quan podrà fer la comunió? Aquesta és la preocupació majoritària: quan podrà
fer la comunió i què haurà de fer. Alguns, miren ofertes on els sigui millor passar
aquest mal trago de la catequesi.
Bé, les coses estan així. I cada vegada més, les parròquies es van buidant
de nens i nenes que fan la primera comunió, i la segona i tercera....és el desànim
de tota comunitat quan veu que no segueixen els cursos de catequesi.
Sigui com sigui, aquí i allà, nosaltres hem de fer camí. Tenim uns principis
que volem que siguin les nostres actituds:
-El més important és descobrir la Bíblia, el seu missatge; descobrir
Jesús i la seva Bona Notícia; Descobrir quins són els motius que em fan
seguidor de Jesús. El nostre llibre és la Bíblia.
-La nostra catequesi és: «Grups de reflexió cristiana - Catequesi».
No fem cursos, fem grups. Els nens no han de venir perquè els hi ensenyem
a fer la comunió. Els pares i mares amb els nens descobrim el missatge de
Jesús.
-No ensenyem a resar. Resem junts. Aprenem a resar junts.
-No apuntem ni fem cap llista dels qui assisteixen. No dura un curs ni
dos ni tres. Ho proposem per tota la vida. Per això no fem inscripcions. Ve
qui vol venir i quan vol venir.
-Fer la catequesi no és per fer la comunió. La comunió és anar a
missa, participar de l’eucaristia. Participar de la comunitat que es reuneix
entorn Jesús.
-Pots fer catequesi sense fer la comunió, pots fer la comunió sense fer
(continua al darrera)

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

GRUPS DE CELEBRACIONS

CÀRITAS POBLENOU

Diumenge XXVI de durant l’any B.

Podríem anar desgranant més tot el que
ens proposem. Que cadascú hi reflexioni i
descobreixi quin és el millor camí per fer
comunitat de Jesús i descobrir el camí que
ens hi porta. (R.M.)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 141,51
Caixetes ciris ............................... 49,77
Caixetes: ....................................... 9,72
Caixetes Càritas: .......................... 13,43
Menjador .................................... 70,00

-L’acollida es fa els dimarts i dijous de
7-8Parròquia
del vespre.
Poblenou
-La setmana vinent dia 1 d’octubre es
farà reunió per parlar exlusivament sobre el
tema de «refugiats» i veure quina ha de ser
la nostra actuació.
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Lectura del llibre dels nombres Nm 11, 25-29
En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava amb Moisès. Llavors prengué de
l’Esperit que Moisès tenia i el donà als setanta ancians. Quan l’Esperit es posà damunt
d’ells entraren en estat d’exaltació profètica i no paraven. En el campament havien quedat
dos homes, Eldad i Medad, inscrits entre els setanta però que no s’havien presentat davant
el Tabernacle. L’Esperit també es posà damunt d’ells i, allà mateix, al campament, entraren
en aquell estat d’exaltació profètica. Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. Josuè,
fill de Nun, que des de jove era l’ajudant de Moisès, digué: “Moisès, senyor meu, prohibiulos-ho”. Però Moisès li respongué: “Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble del
Senyor tingués el do de profecia, i que el Senyor els donés a tots els seu Esperit!”.

un vas d’aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us ho dic en tota veritat que no quedarà
sense recompensa. Però aquell que allunya de mi un d’aquests petits que tenen fe, valdria
més que el tiressin al mar amb una mola d’ase lligada al coll. Si la teva mà o el teu peu o el
teu ull, et fa caure en pecat talla’t la mà o el peu i arranca’t l’ull. Val més que entris a la vida
sense una mà o sense un peu o un ull, i no que vagis amb totes dues mans, tots dos peus i
tots dos ull, a l’infern, on el corc no mor mai ni el foc no s’apaga.
Salmo responsorial: 18, 8.10.12-14
La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma; / el precepto del
Señor es fiel / e instruye al ignorante.

Salm responsorial 18, 8.10.12-14
És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / és ferm el que el
Senyor disposa, / dóna seny als ignorants.

La voluntad del Señor es pura / y eternamente estable; / los mandamientos del Señor son verdaderos / y enteramente justos.

Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sempre; / els determinis
del Senyor són ben presos, / tots són justos.

Aunque tu siervo vigila / para guardarlos con cuidado, / ¿quien conoce
sus faltas? / Absuélveme de lo que se me oculta.

El servent teu està prompte / a guardar-los amatent; / però, qui s’adona
de les pròpies errades? / Disculpa el que em passa inadvertit.

Preserva a tu siervo de la arrogancia, / para que no me domine: / así
quedaré libre e inocente / del gran pecado.

Preserveu-me, Senyor, de l’orgull, / que no s’apoderi de mi; / així seré
irreprensible, / i net d’una gran culpa.

Una bona regla de vida podria ser:
ser transigent amb els altres i estimar el més petit bon gest dels altres; en canvi, exigir
molt de nosaltres mateixos.

Parròquia Poblenou - Pineda de Mar.
curs 20152015-2016

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

que oferim:

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

Espai per conèixer i aprofundir el missatge cristià

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

-Grup de joves (ESO)
-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
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que Jesús de Natzaret va dur al món

Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 9, 38-43. 45. 47-48
En aquell temps, Joan digué a Jesús: “Mestre, n’hem vist un que es valia del vostre
nom, per treure dimonis i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui vénen amb
nosaltres”, Jesús respongué:”Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles, no podrà
després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres, és amb nosaltres. Tothom qui us doni

Dies de trobada i horaris
Dies:

Que ressoni en els nostres cors el missatge

Lectura de la carta de sant Jaume Jm 5, 1-6
Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu desconsoladament per les desgràcies
que us cauran al damunt. Les vostres riqueses s’han podrit, s’han arnat els vostres vestits,
s’han rovellat el vostre or i la vostra plata.i el seu rovell serà el vostre acusador i us devorarà
les carns. Heu amuntegat riqueses precisament aquests dies, que són els darrers. El jornal
que heu escatimat als qui han segat els vostres camps clama contra vosaltres, i el crit dels
segadors arriba a les orelles del Senyor de l’univers. Heu viscut aquí a la terra una vida de
delícies i plaers, us heu engreixat com el bestiar, ara que és el dia de la matança. Heu
condemnat el just, l’heu assassinat i ell no s’ha resistit.

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

