GRUP CELEBRACIONS
Aquesta setmana s’ha reunit el Grup
de Celebracions per revisar i preparar el
proper trimestre. Preparant l’Advent i el
Nadal. La propera reunió serà el 24
d’octubre.

CÀRITAS POBLENOU
Acollida: dimarts de 7-8 de la tarda.
Classes català i Anglès: es fan les
inscripcions per les classes de català i les
d’anglès.
Tens algun problema? et podem
ajudar? vine i ho intentarem. Ens trobaràs
cada dimarts de 7-8 de la tarda.

SOBRE LA POR

Cada dimecres de 6,30-7,30 de la tarda l’aula d’informàtica està oberta per
inscripcions a cursos i solucionar dubtes,
preguntes o problemes que puguem tenir de
l’ordinador.

EVANGELI I REFUGIATS
“No he pogut evitar que, al llegir
l’evangeli d’aquest diumenge, m’hagi vingut
a la memòria la promesa incomplida

Si no vius com penses,
acabes pensant com vius.

«Si has de passar un bosc de nit i vas
sol, tens por.
Si aneu 10, ja no tens tanta por.
Si aneu 100 ja no tens gens de por.
I si aneu 1000 el qui hauria de tenir
por és el bosc».
(Josep Mª Terricabras, filòsof i
europarlamentari)
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GRUPS DE REFLEXIÓ CRISTIANA
CATEQUESI
Dies: Cada primer i tercer dissabte de mes. D’octubre a maig
Horari: 18,30 - 19,30
Pregària: a l’acabar 10 minuts de pregària tots junts

Dies de trobada
7 i 21 d’octubre

AULA INFORMÀTICA

Diumenge XXVI de durant l’any A

4 i 18 de novembre
2 i 16 de desembre
20 de gener
3 i 17 de febrer
3 i 17 de març
7 i 21 d’abril

Diferents grups:
-Grup de famílies (de pares i
nens pel 1er i 2on. any que participen)
-Grup de nois i noies (que facin
4rt. 5è. 6è)
-Grup de joves (ESO)
-Grup d’adults (A partir de
l’Evangeli del diumenge es planteja quin
missatge transmet, què diu de Déu i de
Jesús, i com és d’actual en la nostra vida)

5 i 19 de maig
En el marc d’una comunitat (Poblenou), interpretant la vida a través de
la Paraula de Déu i de la figura de Jesús (Catequesi), fent pregària individual i comunitària (pregàries, eucaristia), i que ens porta al compromís per fer i viure Regne de Déu, mirant sobretot als més febles i necessitats (a través de solidaritats, Càritas....)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 170,07
Caixetes ciris ............................... 53,23
Caixetes: ..................................... 61,20
Caixetes Càritas: .......................... 67,00
Menjador (caixetes) ................... 580,00
Lectures del diumenge XXVII de
durant l’any, dia 8 d’octubre
1ª: Is 5:1-7; Sl 80; 2ª: Fl 4:6-9; Ev:
Mt 21:33-43

d’acollir als refugiats. Espanya es va
comprometre a acollir 17.337 i només ha
obert portes per a 1.983"
(Inma Calvo, Eclesalia)

FULL

ECONOMIA 24-09-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 712
01 d’octubre del 2017

L’Evangeli d’aquest diumenge recull una
paràbola de Jesús en que interpel·la molt directament
a qui l’escolta. Està plena de preguntes que, en certa
manera, generen sorpresa i incertesa a qui s’adreça.
Què en penseu vosaltres d’això? Tot i que la resposta
pot ser aparentment senzilla, el seu sentit és molt més profund i deixa dubtes
sobre quin és el significat precís que se li vol donar. En primera instància a qui
es dirigeix és als sacerdots i ancians que el troben amb la pretensió de desafiar
la seva autoritat per predicar i ensenyar al temple. Però també es dirigeix al
conjunt de deixebles i a altres persones que el volen escoltar.
La disjuntiva entre els dos fills que han d’anar a treballar la vinya és
evident. Hi ha un primer que respon inicialment que no vol anar però que al
final en fa cas i, un de segon, amb una reacció contrària: diu que hi anirà de
seguida però acaba no fent res. Es tracta d’una actitud ben extensible als
nostres dies, independentment que sigui en l’àmbit de l’Església o no. Molts
cops es manifesta una intenció de paraula que s’acaba incomplint degenerant
en una manca de compromís i incoherència entre el que afirmem oralment i
allò que fem d’obra. També altres vegades es tracta de respostes d’aparador,
de façana, simples convencions socials que amaguen la hipocresia de molts
dels nostres actes. Jesús ens demana compromís i constància respecte als
valors de l’Evangeli i la seva posada en pràctica. Hi ha una dita no massa
coneguda que afirma que: ‘Si no vius com penses, acabes pensant com vius’.
Potser aquesta seria una bona cloenda per marcar la nostra reflexió de durant
la setmana.
D.P.
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Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat
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Lectura de la profecia d’Ezequiel Ez 18:25-28
El Senyor diu: «Vosaltres penseu: No va ben encaminada la manera d’obrar del Senyor.
Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: ¿No és la vostra manera d’obrar i no la meva, la
que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa
seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat,
salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se
salvarà de la mort».

Salmo Responsorial

(Ps 25)

Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas; guíame en tu verdad, enséñame; tú eres mi Dios y mi salvador, yo siempre espero en ti.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia y tu bondad, que son eternas; olvídate de los pecados de mi juventud y de mis faltas; acuérdate de mí, Señor,
con misericordia y con bondad.

Salm responsorial 24, 4-9
Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, / que aprengui els teus camins.
/ Encamina’m en la teva veritat, instrueix-me, / perquè tu ets el Déu que em
salva; / i cada moment espero en tu.

El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los descarriados, conduce en la justicia a los humildes, enseña a los humildes su camino

Recorda’t, Senyor, de la teva pietat / i de l’amor que has guardat des de
sempre. / No et recordes dels pecats que he comès de jove, / compadeix-te de
mi, tu que estimes tant.

Filosofant sobre la por

El Senyor és bondadós i recte, / ensenya el bon camí als pecadors. /
Encamina els humils per sendes de justícia, / els ensenya el seu camí.

«La democracia no és el govern del poble enlloc. Què es vota? el que volen que
votem»
«Ens governen a través de la por»

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 2:1-6
Germans, per tot el que trobeu en Crist, de fortalesa d’ànima, d’amor que consola,
de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu
plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació
dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria.
Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú
no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments
que heu vist en Jesucrist.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 21:28-32
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en
sembla? Un home que tenia dos fills, va dir al primer: Fill meu, ves a treballar a la vinya,
avui. Ell respongué: No hi vull anar. Però després, se’n penedí i hi anà. El pare digué això
mateix al segon i aquest li respongué: Hi vaig de seguida, pare. Però no hi anà. Quin
d’aquests dos va fer el que el pare volia?». Li responen: «El primer». Jesús els diu: «Us dic
amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al Regne
de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres
no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut. I
vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l».

«Governar a base de la por, és molt eficaç. La por fa que no es reaccioni, la por fa
que no se segueixi endavant. La por és molt més forta quasi, desgraciadament, que l’altruisme,
que l’amor, que la bondat. La por ens la estan fent cada dia en els mitjans de comunicació».
«Que la gent accepti les retallades i les vegi quasi necessàries es deu a una de les
forces més importants que motiven a l’home: la por. Governar a base de la por és molt
eficaç. Si vostè amenaça a la gent amb que els degollarà, i després no ho fa, però els
explota, els enganxa a una carreta, els pega....Ells pensaran: bé, com a mínim no ens han
degollat».
«La por espanta molt, i es comença per espantar molt i després s’els castiga una mica
menys, dius: ui! menys mal que no ens han afusellat, que bé!. És la por, i la por és el que ens
estant donant cada dia els diaris i la televisió.»
«És més lliure un lliurepensador a la presó que un guàrdia que el vigila. Perquè el
guàrdia defensa el que no és seu i està fastidiant allò que és seu. El guàrdia no és lliure, el
qui és lliure és el de dintre.»
(José Luis Sampedro, escriptor i economista, mort el 2013).

