Lectures diumenge 27 , dia 2 d’octubre
1ª lec Ha. 1, 2-3. 2, 2-4 Sl. 94, 1-2. 6-9
.3ª lec. 2Tm. 1, 6-8. 13-14 4ª lec.Lc.17,
5-10

BATEIG
Diumenge vinent dia 2, batejarem a la
nena Sofia Artiaga García.

Aquesta catequesi és oberta a joves i
a grans que hi puguin estar interessats.

ENTERRAMENT

A veure si ens hi animem a participarhi. És un bon espai per posar al dia la nostra
fe. Cada 1r. i 3r. dissabte de mes a 2/4 de 7
de la tarda.

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Juana Escobar Contreras, de 89 anys.

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

AULA INFORMÀTICA
Inscripcions:
Cada dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 8
(18,30-19,30)

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.

De 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la

Dilluns dia 26, sortida de caminar a
Fulgeroles.
Dia 16 d’octubre, assemblea del centre excursionista.

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

C
Ni que ressuscités algú...

D’octubre a maig

Horari:

C.E.ANEM A CAMINAR

Diumenge XXVI de Durant l’Any

Ens pot ajudar a:
-cultivar inquietuds,
-créixer en la fe,
-compartir la vida,
-familiaritzar-nos més amb la lectura i
coneixement de la Paraula de Déu (perquè
sigui present en la vida personal i
comunitària),
-reflexionar i pregar en grup.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 186,23
Caixetes ciris ............................... 44,52
Caixetes: ..................................... 10,25
Caixetes Càritas: ............................ 4,25
Menjador (caixetes) ..................... 55,00

CATEQUESI
Catequesi d’adults

tarda (18,30 - 19,30)

I

després

10

minuts

de

pregària tots els grups junts

-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)

FULL

ECONOMIA 18-09-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
25 de setembre del 2016 Núm. 659

Una paràbola, estil antic
Testament, la que Jesús s’inventa en
aquest evangeli. Detallada i quasi exagerada en els dos sentits de sofriment i
de riquesa, de dolors i de plaers.
Plena se sentit pels creients en
Yahvé, absurda i sense sentit pels
creients en el Déu Pare de Jesús i nostre.
Tot i que encara s’ensenya un altre Déu
Pare, híbrid. Tot bondat o tot venjança
alhora.
El que per nosaltres sí que queda clar és que la falta d’empatia,
d’humanitat en els nostres pensaments, actes i en la mateixa oració, és el pitjor
“vademecum” que podem presentar a l’altre vida.
Són, molta gent petita que no prega, però fa moltes coses petites en
llocs petits i estan, encara que no es vegi gaire, canviant el món, i aquesta gent
rep plenament l’ajuda de l’Esperit.
Déu no ens demanarà quants fruits hem rendit en la seva vinya o collit
per ell en la nostra vida. Però sí té anotat quants grans de raïm hem deixat collir
als altres en el nostre cep.
El Samarità no mirà a l’entorn seu si encara hi havia els lladres o algú
que l’ajudés, va veure el ferit, baixà de la seva muntura i es posà al treball. En
el seu equipatge duia tot lo precís.
Nosaltres també tenim en nosaltres el do de l’Esperit, i per naixement
humà, do del Pare. Tot l’amor, tota l’empatia i capacitat personal d’entrega als
altres, que necessitem.
P. G.

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

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 6,1a.4-7
Això diu el Senyor, Déu de l’univers: «Ai dels qui viuen tranquils a Sió, dels qui es
creuen segurs al turó de Samaria! S’estiren en llits de marfil, s’aclofen en els seus sofàs,
mengen els anyells més tendres i els vedells engreixats a les estables, improvisen al so de
l’arpa, creen com David les seves melodies, beuen el vi en grans copes, i s’ungeixen amb
els perfums més fins, però no els fa cap pena el desastre de les tribus de Josep. Per això
ara seran els primers en les files dels deportats; així s’acabarà l’orgia dels vividors.»
Salm responsorial Sl 145,7-10
El Senyor fa justícia als oprimits, / dóna pa als qui tenen fam. / El Senyor
deslliura els presos.
El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redreça els vençuts. / El
Senyor estima els justos.
El Senyor guarda els forasters, / manté les viudes i els orfes, / i capgira
els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre, / és el teu Déu, Sió, per tots els segles.
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu 1Tm 6,11-16
Home de Déu, busca de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l’amor, la paciència,
la mansuetud. Lluita en el noble combat de la fe i guanya’t la vida eterna. És per a obtenirla que vas ser cridat i vas confessar noblement la fe en presència de molts testimonis.
Davant Déu, font de tota vida, i davant Jesucrist, que sota Ponç Pilat donà testimoni amb
la seva noble confessió, et recomano que guardis irreprensible i sense falta el manament
rebut, fins que es manifestarà Jesucrist, el nostre Senyor. Quan serà l’hora, farà aparèixer
la seva manifestació aquell qui és de debò feliç i l’únic Sobirà, el Reis dels reis i el Senyor
dels senyors, l’únic que té com a pròpia la immortalitat i habita en una llum inaccessible:
Cap home no l’ha vist mai, ni és capaç de veure’l. A ell l’honor i el poder per sempre.
Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 16,19-31
En aquell temps, Jesús digué als fariseus: «Hi havia un home ric que anava vestit de
porpra i de lli finíssim, i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es deia
Llàtzer s’estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, esperant satisfer la seva fam
amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar les seves
úlceres. El pobre morí, i els àngels el portaren a la falda d’Abraham. El ric també morí i el
van sepultar.
»Arribat al país dels morts i estant en un lloc de turments, alçà els ulls, veié de lluny
Abraham, amb Llàtzer a la falda, el cridà i li digué: “Abraham, pare meu, apiada’t de mi i
envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua, perquè

sofreixo molt enmig d’aquestes flames.” Abraham li respongué: “Fill meu, recorda’t que en
vida et van tocar béns de tota mena, i a Llàtzer mals, però ara ell ha trobat consol i tu,
sofriments. Pensa també que entre nosaltres i vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si
algú volgués passar del lloc on sóc jo cap on sou vosaltres, no podria, ni tampoc del vostre
lloc al nostre.”
»El ric digué: “Llavors, pare, et prego que l’enviïs a casa meva. Hi tinc encara cinc
germans. Que Llàtzer els adverteixi, perquè no acabin també en aquest lloc de turments.”
Abraham li respongué: “Ja tenen Moisès i els profetes: que els escoltin.” El ric contestà:
“No, pare meu Abraham, no els escoltaran. Però si anava a trobar-los algú que torna
d’entre els morts, sí que es convertiran.” Li diu Abraham: “Si no fan cas de Moisès i dels
profetes, ni que ressuscités algú d’entre els morts no es deixarien convèncer”.»
Salmo responsorial Sl 145,7-10 Salmo Responsorial Ps 146
Él hace justicia a los oprimidos / y da pan a los hambrientos. / El Señor da
la libertad a los presos, / el Señor da la vista a los ciegos, / el Señor endereza
a los que están doblados, / el Señor ama a los que practican la justicia, / el
Señor protege a los emigrantes,
El Señor sostiene a las viudas y a los huérfanos / y tuerce el camino de
los malhechores. /
El Señor reinará eternamente; / él es tu Dios, Sión, por todas las edades.

La Catequesi, Grups de Reflexió Cristiana
Avui no em vull dirigir als nens petits: ara et parlo a tu: jove, mitja edat, gran, vell…..és
igual l’edat. Vols venir a Catequesi o als Grups de Reflexió? Per què no?
Estem acostumats que la Catequesi va dirigida als nens petits, als que han de fer la
comunió.,... Aquest no és el cas de la nostra parròquia. Els que es preparen per la comunió
s’han de preparar anant a missa.
Els qui es volen formar, reflexionar, redescobrir el missatge cristià, aprofundir en la
persona de Jesús....tenim un espai a la parròquia que són els Grups de Reflexió-Catequesi.
Persones de diferents edats que ens trobem en grups diferents per obrir la bíblia i descobrirhi el missatge de part de Déu.
Aquests grups estan pensats per nosaltres, per tu i per mi, per la comunitat..perquè
ens anem enriquint, perquè obrim els nostres cors a tots aquells que tenim al costat. Per
ajudar-nos a què les nostres actituds puguin assemblar-se a les actituds de Jesús.
T’apuntes? Vols venir? No cal que ens ho diguis. Presenta’t cada primer i tercer
dissabte a 2/4 de 7 de la tarda i afegeix-te al grup que trobaràs dels grans. De les 8, 10 o
12 persones que trobaràs fareu com aquells deixebles que al voltant de Jesús escoltaven
les seves ensenyances. Al voltant de l’Evangeli escoltarem junts les ensenyances per traduirles al món que ens ha tocat viure.
R.M.

