Assistència mes de setembre: aquest
mes de setembre s’han servit 754 àpats.

DURANT AQUEST MES

Lectures diumenge Lectures del
diumenge 29
dia 16 d’octubre
Èx. 17, 8-13 Salm 120, 1-8 2 Tm. 3,
14–4,2 Lc. 18, 1-8

Assemblea del C. E. Anem a Caminar. El diumenge dia 16 es farà
l’assemblea.
Domund: el dia 23, és la diada del
Domund

ENTERRAMENTS

AULA INFORMÀTICA

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Isabel Sicilia
Acosta, de 94 anys; i Francesc Selma
Teixidó, de 90 anys.

Es començaran aviat les classes
d’informàtica. Si us interessa aprendre alguna cosa per iniciar-vos o aprendre alguna
cosa més, les inscripcions es fan el dimarts
a la tarda.

CATEQUESI
Dissabte dia 15, hi ha sessió dels grups
de Reflexió Cristiana-Catequesi. a 2/4 de 7
de la tarda.

CARITAS
Acollida
Cada dilluns i dimarts de 7-8 de la tarda es té el despatx obert per escoltar tothom
qui vulgui venir.

Inserció laboral
Cada dijous de 5-7 de la tarda s’ajuda
en aquesta feina que és buscar feina.

Cursos de Català i Anglès.
Hi ha diferents grups i diferents dies
segons el nivell de cada matèria.
Les inscripcions es fan cada dijous de
5-7 de la tarda.

Diumenge XXVIII de Durant l’Any
C
Cal ser agraïts

CASTANYET
Dijous dia 13 es fa la reunió de l’equip
de Castanyet

C.E. ANEM A CAMINAR
Diumenge dia 16, a les 4 de la tarda,
el centre excursionista fa la seva assemblea
anyal. Es programen les activitats per a l’any
2017.

AGENDA
LLATINOAMERICANA
Ja disposarem aviat de les agendes
llatinoamericanes. Aquest vinent 2017 el
tema central de l’agenda es titula «l’ecologia
integral». Diversos autors amb els seus
articles aprofundeixen en el tema i ens en
fan prendre consciència.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 235,83
Caixetes ciris ............................... 44,97
Caixetes: ................................... 127,20
Caixetes Càritas: .......................... 26,26
Menjador (caixetes) ................... 240,00

Menjador

FULL

ECONOMIA 02-10-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 661
09 d’octubre del 2016

L´Evangeli d´aquest diumenge ens
narra com Jesús guareix a deu leprosos
i com només un d´ells torna a agrair-li.
Cadascú de nosaltres pot
reproduir l’ escena on Jesús no passa
de llarg. És una bona lliçó que ens dóna
no és indiferent al patiment d’ aquests
malalts. Avui en dia també hi ha altres
“malalties”: aturats, persones soles, immigrants, malalts de sida, ludòpates,
drogoaddictes.... Jesús vol guarir els seus patiments ens demana col·laboració
de forma gratuïta, desinteressada per amor.
L´ agraïment és un valor que cal fer més visible en la nostra societat.
Demana que ens adonem que ens necessitem mútuament i que no som
autosuficients. Hem de ser capaços de valorar les accions que els altres fan a
favor nostre. Sovint ens hem de sentir atrapats, vençuts, impedits.... per entendre
que la mà que un altre ens dóna és un veritable regal de Déu. Moltes coses que
posseïm ens han estat donades sense cap mèrit de la nostra part. La gratitud
amb Déu, és un homenatge que arrenca del més profund del nostre cor.
Cadascú pot agrair coses diferents, però valorar les coses és fonamental.
Apreciem les coses bones que passen al nostre voltant: el bon dia que fa, el
que hem gaudit amb el dinar, estar amb la família....enlloc de queixar-nos i
aprofitar qualsevol cosa per protestar o treure defectes.
L´agraïment cal fer-se i demostrar-se, encara que ens creï un problema
de dependència amb el que ens ha fet el favor. Una expressió d’agraïment no
es tracta d´una simple cortesia sinó és una mostra d´amor. Es tracta de sentir
admiració i gratitud per les qualitats humanes dels qui ens honren amb els seus
dons.
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 segon llibre dels Reis 2Re 5,14-17
En aquells dies, Naaman de Síria baixà al Jordà i s’hi banyà set vegades, com li havia dit
Eliseu, l’home de Déu. La pell se li tornà com la d’una criatura i quedà pur de lepra. Llavors
se’n tornà amb tot el seu seguici cap a l’home de Déu, entrà a casa d’ell i, dret al seu davant,
li digué: «Ara sé ben bé que, fora d’Israel, no hi ha cap altre Déu enlloc més de la terra. Per
favor, accepta un present del teu servidor.» Eliseu li digué: «No acceptaré res. T’ho juro per
la vida del Senyor, davant del qual estic sempre, a punt per servir-lo.» Naaman insistia que
admetés el present, però Eliseu s’hi negà. Llavors Naaman digué: «¿Permets que el teu
servidor carregui dues mules de terra d’aquest país? És que d’ara endavant el teu servidor no
oferirà cap holocaust ni cap altra víctima a altres déus, sinó només al Senyor.»

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4
Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres prodigioses, / la seva dreta
i el seu braç sagrat han sortit victoriosos.
El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles contemplen la salvació. /
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment / a la casa d’Israel.
Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra / la salvació del nostre Déu. /
Aclameu el Senyor arreu de la terra, / esclateu en cants i en crits d’alegria.
Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu (2Tm 2,8-13
Estimat, pensa que Jesucrist, del llinatge de David, ha ressuscitat d’entre els morts.
Aquesta és la bona nova que jo predico, i per això he de sofrir fins trobar-me empresonat
com si fos un malfactor. Però les presons no poden encadenar la paraula de Déu. Jo ho
suporto tot per amor dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació i la glòria eterna
que Déu ens dóna en Jesucrist. Això que diem és ben cert: Si morim amb ell, també viurem
amb ell; si som constants en les proves, també regnarem amb ell; si el neguem, ell també ens
negarà; però, com que no pot negar-se ell mateix, ell continua fidel si nosaltres no li som
fidels.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 17,11-19
Un dia, Jesús, tot anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que
entrava en un poblet li sortiren deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny i cridaren: «Jesús,
mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» En veure’ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos als
sacerdots.» Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d’ells, quan s’adonà que
estava bo, tornà enrere donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà als peus de Jesús
amb el front fins a terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren deu els
qui han estat purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat per donar
glòria a Déu?» Llavors li digué: «Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat.»

Salmo responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4
Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas: / su diestra
le ha dado la victoria, su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su justicia: / se
acordó de su misericordia y su fidelidad / en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro Dios. /
Aclama al Señor, tierra entera, / gritad, vitoread, tocad.

Les valls del Pirineu, on l’anunci torna a la seva terra (II)
Els feligresos de pas i la solitud del rector
La situació de manca de treball sacramental, de manca d’infraestructura per a actuar
com a rector i, molt especialment, la solitud a que s’enfronta en el dia a dia el sacerdot
obliguen a un replantejament total de la seva presència i de la seva activitat pastoral. Fins i
tot, per a alguns rectors que tenen al seu càrrec un gran nombre de pobles que només
«funcionen» en èpoques i dies molt determinats de l’any, això és una situació estranya: en
un dia, en un cap de setmana o en un curt període de temps, han de celebrar una marató de
misses i sagraments, mentre que la major part de l’any queden en una situació d’inactivitat
preocupant.
En aquestes muntanyes, de gran afluència de turistes, hi ha pocs habitants nadius, i
per treball o per opció, ja no assisteixen a cap activitat ni sacramental, ni social, de la
parròquia. Això fa que les celebracions parroquials, sense l’estructura d’un santuari, s’hagin
de fer amb una quantitat de fidels que van de pas, que hi són mentre descansen en les seves
vacances o dies lliures. En resum: celebracions concentrades en poc temps i amb
desplaçaments ràpids en un mateix dia, manca de comunitat parroquial que faci de suport
als que van passant i unes celebracions amb feligresos que estan de pas. Això crea una
situació inèdita per als nostres costums pastorals i per a la nostra comprensió del que és la
celebració parroquial dominical i de festes de precepte. Aquesta realitat fa urgent i molt
necessari prendre’s seriosament la situació, i mirar de quina manera es pot optimitzar el
treball pastoral i «salvar el sacerdot» d’un gradual, però contundent, desgast en la seva
vocació de servei a la comunitat, tant en la dimensió sacramental com social. Crec que és
l’hora de proposar i preparar laics, grups i famílies, perquè assumeixin la missió
d’evangelitzar, celebrar i mantenir petites comunitats de creients catòlics que viuen a la
muntanya. Persones que visquin als pobles i transmetin la dimensió de celebració de la fe
de l’Evangeli. (Mn. Ricard Barba M., El Pregó, num. 524)

