ECONOMIA 11-09-16
Col.lecta: ................................... 121,88
Caixetes ciris ............................... 57,65
Caixetes: ..................................... 57,60
Caixetes Càritas: .......................... 65,50
Lectures diumenge 26 dia 25 setembe
1ª lec. Am. 6,1a. 4-7 Salm Sl. 145,
7-10 3ª lec. 1Tm. 6, 11.16 4ª lec.Lc16,
19-31

CARITAS
Cursos de Català i Anglès.
Inscripcions:
dijous de 5-7 de la tarda.

El proper dia 24 de setembre es farà
la sortida a muntanya del Centre Excursionista, al santuari dels Àngels des de Quart.
I el dilluns 26, a Folgueroles.

L’administrador fidel

CATEQUSESI

El profeta Amós denuncia
durament en nom de Déu la
corrupció, el frau i la manipulació
dels precursors del capitalisme
salvatge, que no tenen escrúpols a
esclafar i esclavitzar els pobres per
tal d’augmentar els seus beneficis.

Parròquia Poblenou
Curs 2016-2017

GRUPS DE REFLEXIÓ CRISTIANA
CATEQUESI
Espai per conèixer i aprofundir el missatge cristià
Espai per descobrir els llibres de la Bíblia i el seu missatge

Diferents grups:

Dies:
Cada primer i tercer dissabte
de mes.

-Grup de famílies
(de pares i nens pel 1er i
2on. any que participen)

D’octubre a maig

AULA INFORMÀTICA
A mitjans d’octubre es començaran els
cursos d’iniciació d’informàtica i curs
d’ofimàtica.
Per a inscripcions:
dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 (18,3019,30)

Diumenge XXV de Durant l’Any C

Horari:
De 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la
tarda (18,30 - 19,30)

I després 10 minuts de

FUNERAL

pregària tots els grups junts

El divendres 23 de setembre, a les 8
de la tarda, farem el funeral de Vicente
Belmonte, de 66 anys, que va morir a
Andalusia el passa 12 d’agost

a l’Església

-Grup de nois i
noies (que facin 4rt. 5è.
6è)
-Grup de joves
(ESO)
-Grup d’adults
(els pares i mares i adults
que vulguin també anar
aprofundint el missatge
evangèlic)

Que ressoni en els nostres cors el
missatge que Jesús de Natzaret va
dur al món

INFORMATIU

Col.lecta i caixetes: .................... 277,67
Ciris ............................................ 96,71
Menjador (caixetes) ................... 190,00

C.E.ANEMACAMINAR

FULL

ECONOMIA 28 AGOST I
4 SETEMBRE16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
18 de setembre del 2016 Núm. 658

Amb una paràbola plena
d’ironia, Jesús Iloa l’enginy de
l’administrador que, abans de ser
acomiadat, sap treure partit de la
seva situació i guanyar-se amics per
al futur.
Deixant de banda la ironia, Jesús ens exhorta a ser honestos i fidels en la
gestió dels béns materials, i a viure lliures de tota ombra de submissió al pecat
de l’avarícia. Cal que tinguem el cor en el desig del Regne de Déu, i no en
l’ambició de les riqueses.
Aquesta actitud ens porta a la vida tranquil.Ia i serena, tota donada a la
pietat i a l’honestedat, que Pau recomana a les comunitats cristianes, sempre
disposades a pregar i a treballar per tothom, sense excloure ningú, evitant
baralles i discussions.
(La missa de cada dia, pàg. 85)
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 de la profecia d’Amós (Am 8,4-7)
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per anorrear els desvalguts
del país, vosaltres que dieu: «Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre
queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners! Vendrem el gra amb
mesures més petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb pesos més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem
amb diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre.» El Senyor
ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això que fan.»
Salm responsorial Sl 112, 1-2.4-6.7-8
Us beneiré, Déu meu, dia rere dia, / lloaré per sempre el vostre nom. / El
Senyor és gran. No us canseu de lloar-lo, / que la seva grandesa no té límits.
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran en l’amor.m /
El Senyor és bo per a tothom, / estima entranyablement tot el que ell ha creat.
Són camins de bondat els del Senyor, / les seves obres són obres d’amor.
/ El Senyor és a prop dels qui l’invoquen, / dels qui l’invoquen amb sinceritat.
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu (1Tm 2,1-8)
Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i accions de
gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar
una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i
agradable a Déu, el nostre salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al
coneixement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els homes és també un
de sol, l’home Jesucrist, que es donà ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge
sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol,
mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no
menteixo. Desitjo que els homes preguin pertot arreu, i que puguin alçar les mans netes,
evitant les baralles i les discussions.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 16,1-13)
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles »L’home que és fidel en els béns que
valen poc també ho serà en els de més valor, i l’home infidel en els béns que valen poc,
també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en l’administració de les
riqueses enganyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les
riqueses que són d’un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot
servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No
podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.»

Salmo responsorial Sl 112, 1-2.4-6.7-8
Siervos del Señor, ¡alabad su nombre! / ¡Bendito sea ahora y siempre / el
nombre del Señor!
El Señor está por encima de las naciones; / ¡su gloria está por encima
del cielo! / Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, / que reina allá en lo
alto / y que, sin embargo, se inclina / para mirar el cielo y la tierra.
El Señor levanta del suelo al pobre / y saca del lugar más bajo al necesitado / para sentarlo entre gente importante, / entre la gente importante de su
pueblo.

El Rei de Noruega sorprèn
amb un discurs a favor dels refugiats i la comunitat LGTBI
El Rei de Noruega acaba de sorprendre amb un discurs en què reivindica el respecte
i la tolerància cap a persones que dia a dia comencen a sentir-se amenaçades en un continent
que sembla tenir un rebrot del conservadorisme que ja semblava enterrat en la seva història.
El passat 1 de setembre el monarca es va dirigir al país i es va preguntar obertament
“Què és Noruega?”, un interrogant tan àmpli que cap dels presents va imaginar que tindria
una resposta tan contundent.
Referint-se a l’actual situació d’immigrants i refugiats, el monarca va recordar
que els seus mateixos pares van arribar fins al país des de Dinamarca i Anglaterra fa 110
anys. Fins i tot va apel·lar a l’humor i els esports per donar compte de les diferències
culturals.
“Els noruecs són immigrants de l’Afganistan, Pakistan, Polònia, Suècia, Somàlia i
Síria. No és sempre fàcil dir d’on venim, quina nacionalitat tenim. La llar és on hi ha el cor,
i això no entén de fronteres (...) els noruecs creiem en Déu, en Al·là, en tot i en res (...) hi
ha noruecs a qui els agrada el futbol i noruecs a qui els agrada l’handbol. Però hi ha molts
que prefereixen quedar-se asseguts al sofà “.
I un altre dels passatges va sorprendre més encara. De forma senzilla es va referir a
les persones que estimen d’una altra manera que no és l’heterosexual, un gest que ha
estat celebrat des de la Comunitat LGTBI i que resulta coherent en un país en què els
homosexuals compten amb el reconeixement de tots els seus drets.
“Els noruecs són noies que estimen a altres noies, nois que estimen a altres nois i nois
i noies que s’estimen els uns als altres (...) En altres paraules, tu ets Noruega. Som Noruega. La meva major esperança per a Noruega és que siguem capaços de tenir cura els uns
dels altres i que construïm un país amb la base de la solidaritat, confiança i generositat “.
(https://redaccion.lamula.pe/2016/09/06/rey-de-noruega-sorprende-con-discurso-afavor-de-los-refugiados-y-la-comunidad-lgtbi/redaccionmulera/)

