Lectures del diumenge XXVIII de
durant l’any, dia 15 d’octubre
1ª: Is 25,6-9; Sl 22; 2ª: Fl 4,1214.19-20; Ev: Mt 22,1-14

HORARIS CELEBRACIONS
Eucaristia:
Dissabte: a les 8 de la tarda
Diumenge: 10 i 12 del matí

CÀRITAS POBLENOU
Acollida:
Cada dimarts de 7-8 de la tarda
Classes de català i anglès:
Informació i inscripcions, cada dijous
de 6-8 de la tarda.
Els serveis d’acompanyament d’avis,
inserció laboral i assessorament jurídico-laboral s’han de demanar a l’Acollida
els dimarts.

C.E. ANEM A CAMINAR
Sortida: el dissabte dia 14 hi ha la
sortida al Puig de l’Àliga, a Roses.

Sortides del mes:
dia 14: Puig de l’Àliga.
dia 23: Puig de Roca Lladre i Xenacs.
dia 28: Vall del Bac

ECONOMIA
SETEMBRE PARRÒQUIA
Saldo agost ............................. 1.496,99
Entrades
Col.lectes .................. 682,57
Ciris .......................... 286,65
Caixetes .................... 231,78
Total entrades ...... 1.201,00... 1.201,00

CASTANYET
Aquesta setmana s’ha fet la reunió de
l’equip deCastanyet i s’ha parlat de la

Romanent setembre .............. 1.977,30

Informació i inscripcions als cursos:
Cada dimecres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8
(6,30-7,30) de la tarda.

Jesús,
la pedra fonamental de la nostra vida.

Assemblea: el diumenge 15, es fa
l’assemblea anyal del centre excursionista
als locals parroquials.

Sortides
Telèfon ........................ 71,18
Neteja ......................... 94,38
Lampista ................... 488,60
Seg.Social ................... 44,53
Ferreteria .................... 22,00
Total sortides .......... 720,69...... 720,69

AULA INFORMÀTICA

Diumenge XXVII de durant l’any A

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 109,04
Caixetes ciris ............................... 48,86
Caixetes: ................................... 601,10
Caixetes Càritas: .......................... 31,20

Castanyada pel dia 5 de novembre, i de la
reorganització de la brigada que cada dijous
va a la casa a fer-ne el manteniment.

FULL

ECONOMIA 01-10-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 713
08 d’octubre del 2017

Una primera lectura d’ aquest fragment sembla
quelcom molt fort. Però ens ve a dir que Déu va
fer la seva tasca amb amor: va plantar una vinya, la
va envoltar d’ una tanca, hi va excavar el cup, va
construir-hi una torre de guàrdia i, finalment, va
llogar uns vinyaters. Tot estava ben preparat i va marxar lluny, però la llibertat
donada va duu a que les coses no sortissin com potser Ell pensava, a l’ arribar
la verema i anar a recollir els fruits. Van rebre mal els primers servents, també
els que va enviar després i llavors va decidir enviar els seu propi fill i en aquest
el van matar.
Aquesta paràbola ens dóna un bon ensenyament individualment i
col·lectivament. Cadascú de nosaltres som llogaters de la vinya. Déu també ha
manifestat el seu amor a nosaltres espera la nostra collita. M’ haig d’ esforçar
cada dia per a ser productiu. No ens podem distreure i no veure allò que és
essencial. Perquè també m’ arribarà un dia en que Déu em preguntarà: Quins
fruits has produït?.
Com a comunitat sovint diem que hi ha crisi de fe, de vocacions, poc
jovent, esglésies cada cop més buides. Però potser Déu no pot beneir un
cristianisme estèril del que no rep els fruits que espera. Caldria potser lluitar
per una església menys poderosa i més al servei dels més necessitats.
I també avui, per la fe, sabem que Jesús la pedra fonamental de la
nostra vida ens demana que no oblidem que la societat no pot estar
estructurada en funció dels interessos del més poderosos sinó al servei dels
més necessitats. Ens caldria preguntar-nos: estem produint els fruits que
Déu vol?
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 5,1-7)
Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l’enamorat a la seva vinya. El meu estimat
tenia una vinya al turó de Ben-Samen. La cavà, la netejà de pedres, hi plantà els millors
ceps, construí al mig una torre de guàrdia i hi va fer un cup tallat a la roca. Esperava que li
donaria bon raïm, però li donava raïms agres. I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i
homes de Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què podia fer per ella que no ho hagi
fet? Per què em dóna raïms agres quan jo n’esperava bon raïm? Doncs ara us diré què
penso fer a la meva vinya: li trauré la tanca, i que els ramats la brostegin, enderrocaré el seu
clos, i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada. No la podaran ni la cavaran, hi
creixeran argelagues i cards, i manaré als núvols que no hi deixin caure la pluja.
La vinya del Senyor de l’univers és el poble d’Israel, i els homes de Judà són els ceps
que ell havia preferit. N’esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies; n’esperava bondat,
però hi sent el clam dels oprimits.

construí una torre de guàrdia, hi deixà uns vinyaters que la cultivessin, i se n’anà del país.
Quan s’acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però
aquells vinyaters els van agafar, i a un, li van pegar; a un altre, el van matar; a un altre el van
treure a cops de pedra. Ell envià més homes que la primera vegada, però els tractaren
igual. Finalment els envià el seu fill, pensant que, almenys el fill, el respectarien. Però ells, en
veure’l, es digueren: Aquest és l’hereu: matem-lo i ens quedarem l’heretat. I l’agafaren, el
van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l’amo de la vinya, què farà amb aquells
vinyaters?» Li responen: «Farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns altres que
li donin els fruits al temps de la verema.» Jesús els diu: «No heu llegit mai allò que diu
l’Escriptura: La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui
ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres
i serà donat a un poble que el farà fructificar.»
Salmo Responsorial (Ps 80)

Salm responsorial [79,9.12.13-14,15-16.19-20 (R.: Is 5,7a)]
Un cep vau portar d’Egipte, per plantar-lo, traguéreu els nadius. Els seus
brots van créixer fins al mar, els seus plançons, fins al Gran Riu.

Arrancaste una viña de Egipto, y para trasplantarla echaste a las naciones; extendía sus sarmientos hasta el mar y sus vástagos hasta el río.

¿Com és que heu derrocat la seva tanca, perquè l’esfulli qualsevol
vianant? Hi entren els senglars a devastar-la i els animals salvatges hi pasturen.

¿Por qué has abierto brechas en su valla para que todo el que pase la
vendimie, el jabalí salvaje la devaste y las bestias del campo la devoren?

Déu de l’univers, gireu des del cel els vostres ulls, veniu i visiteu aquesta
vinya, que la vostra mà havia plantat i havia fet robusta i forta.

Oh Dios omnipotente, vuelve ya, asómate desde el cielo y fíjate, ven a ver
esta viña, la viña que tu diestra plantó, el retoño que tú mismo hiciste fuerte.

No ens apartarem mai més de vós; guardeu-nos vós la vida perquè
invoquem el vostre nom. Senyor, Déu de l’univers, renoveu-nos, feu-nos veure
la claror de la vostra mirada i serem salvats.

Jamás volveremos a apartarnos de ti; consérvanos la vida e invocaremos tu nombre. Oh Dios, haz que seamos lo que fuimos, haz que brille tu rostro
y seremos liberados.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 4,6-9)
Germans, no us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i
presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així la pau de Déu, que
sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en
Jesucrist. Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just,
net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d’elogi. Practiqueu allò que jo us he transmès
i vosaltres heu rebut, que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.

Comunicat del Bisbat de Girona [02-10-2017]

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 21,33-43)
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Escolteu
una altra paràbola: Un propietari plantà una vinya, la voltà d’una tanca, hi cavà un cup, hi

Al mateix temps, el bisbe de Girona crida d'una manera especial tots els
cristians i cristianes a pregar i encomanar el conjunt del país al Déu de la pau.

Davant dels greus incidents viscuts al llarg de la jornada d'ahir a diversos
llocs de la nostra Diòcesi, el Bisbat de Girona condemna la violència que sofreix el
poble de Catalunya i el tracte sofert per molts ciutadans que van voler expressar
lliurement i pacíficament la seva opinió. La resistència no es resol amb violència
sinó amb un diàleg sincer i pacífic.

