Lectures del diumenge XXVIII de
durant l’any, dia 22 d’octubre
1ª: Is 45,1.4-6; Sl 95; 2ª: 1Te 1,1-5b;
Ev: Mt 22,15-21

DOMUND, DIA 22
Diumenge vinent dia 22 és la diada del
Domund.
El lema d’aquest any és: «la missió en
el cor de la fe cristiana». Diu el Papa
Francesc: «l’Església és missionera per
naturalesa, si no ho fos no seria l’Església
de Jesucrist»

GRUPS REFLEXIÓ
CRISTIANA-CATEQUESI
Dissabte dia 21, tercer dissabte, a 2/4
de 7 de la tarda, sessió dels Grups de
Catequesi.

HORARI CELEBRACIONS
Dissabte, a les 8 de la tarda
Diumenge, a les 10 i 12 del matí.

CARITAS POBLENOU
Acollida:
cada dimarts de 7-8 de la tarda
Classes català i anglès:
Informació i inscripcions cada dijous
de 6-8 de la tarda

Diumenge XXVIII de durant l’any A

Tots convidats al banquet

C.E. ANEM A CAMINAR
Assemblea
Aquest diumenge dia 15, el centre excursionista fa la seva assemblea anual.
Es votaran les sortides proposades per
l’any vinent, l’estat de comptes i l’aprovació
de la Junta entre altres.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimecres, de 2/4 de 7 a 2/4 de
8 (6,30-7,30) , per consultes i inscripcions
a cursos.

CASTANYADA
El dia 5 de novembre es farà la
Castanyada a la casa de Castanyet. Tothom
qui vulgui hi pot participar. Només cal portar-se el dinar (hi haurà foc a terra per fer
carn a la brasa).

CASA DE CASTANYET
A partir d’aquesta setmana es reemprèn
l’equip que cada dijous anirà a la casa de
Castanyet a fer-ne el manteniment.
Cada dijous es marxarà a les 8 del matí
i es tornarà a l’hora de dinar.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 181,50
Caixetes ciris ............................... 93,68
Caixetes: ..................................... 18,65
Caixetes Càritas: .......................... 10,00
Menjador .................................. 130,00

Menjador
Assistència: aquest mes de setembre
els àpats servits de dinar i sopar han estat
de 693.
Voluntaris:
Falten voluntaris pel menjador que
puguin tenir un temps lliure al migdia a l’hora
de dinar, o bé el vespre per sopar. Els equips
s’organitzen per fer servei cada quinze dies.

FULL
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Sembla que a Jesús li agrada
parlar en paràboles. A través
d’aquestes històries senzilles
agafades de la vida ordinària, Jesús
desitja explicar com és el Regne del
cel. Aquest Regne que ha vingut a
instaurar i que és per viure aquí i ara
en el quotidià de la nostra vida. A
través d’elles Jesús ens revela com és el nostre Pare Déu.
L’Evangeli d’avui tracta d’un banquet de noces. El rei envia els seus
criats a dir als seus convidats: Veniu a les noces! Els primers convidats no van
anar a la festa i fins i tot alguns d’ells van maltractar als criats que els anunciaven
la invitació. El rei llavors diu als seus enviats que vagin a les cruïlles dels camins
i a tots els que trobaran els convidessin al banquet. Els primers convidats són
imatge dels que no acullen l’aliança d’amistat de Déu. La invitació de Jesús
serà rebutjada pels qui no creien que les lleis havien d’estar al servei de les
persones. El rei obrirà la seva invitació a tots els que estan a les cruïlles dels
camins: així és Déu. Perquè Déu ofereix la seva amistat a tots. Perquè Déu ens
estima a cadascú personalment. Perquè Déu vol oferir un banquet, una festa
d’alegria, de pau i amor. Un banquet que ens fa germans i que ens convida a
obrir els nostres cors a les dimensions del món i al fet que les nostres comunitats
cristianes siguin obertes i inclusives.
Mª de Jesús
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 25,6-9)
En aquesta muntanya, el Senyor de l’univers prepararà per a tots els pobles un convit
de plats gustosos i de vins rancis, de plats gustosos i suculents, de vins rancis clarificats. Farà
desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que cobreix tots els pobles, el sudari que
amortalla les nacions; engolirà per sempre la mort.
El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i esborrarà l’oprobi del seu poble
arreu de la terra. Ha parlat el Senyor. Aquell dia diran: Aquí teniu el nostre Déu, de qui
esperàvem que ens salvaria: alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat, perquè amb tota
certesa la mà del Senyor reposarà sobre aquesta muntanya.

los la ciutat. Mentrestant, digué als seus homes: El banquet de casament és a punt, però els
convidats no se’l mereixen. Per tant, aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa
tothom que trobeu. Ells hi anaren, i reuniren tothom qui trobaven, bons i dolents. I la sala
del banquet s’omplí de convidats.
»[Quan el rei entrà a veure els convidats, s’adonà que un home dels que eren allí no
duia el vestit de festa, i li digué: Company, com és que has entrat sense vestit de festa? Ell
va callar. Llavors el rei digué als qui servien: Lligueu-lo de peus i mans i traieu-lo fora, a la
fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Els cridats són molts, però no tants els
elegits.»]

Salm responsorial [22,1-3.4.5.6 (R.: 6cd)]
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, em fa descansar en prats
deliciosos; em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna. Em guia pels camins
segurs per l’amor del seu nom.

Salmo Responsorial (Ps 23)
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma;

Ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc
vora meu; la vostra vara de pastor m’asserena i em conforta.

Me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre; aunque
vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo,
tu voz y tu cayado me sostienen.

Davant meu pareu taula vós mateix, i els enemics ho veuen; m’heu ungit
el cap amb perfums, ompliu a vessar la meva copa.

Me preparas una mesa ante mis enemigos, perfumas con ungüento mi
cabeza y me llenas la copa a rebosar.

Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor m’acompanyen tota la vida, i viuré
anys i més anys a la casa del Senyor.

Lealtad y dicha me acompañan todos los días de mi vida; habitaré en la
casa del Señor por siempre jamás.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 4,12-14.19-20)
Germans, sé viure enmig de privacions, i sé viure igualment en l’abundància. Estic
avesat a tot: a menjar bé i a passar fam, a tenir de tot i a trobar-me mancat d’allò que
necessito. Em veig amb cor per a tot, gràcies a aquell que em dóna forces. Però heu fet molt
bé d’ajudar-me, ara que vivia en l’estretor. El meu Déu satisfarà les vostres necessitats
d’acord amb l’esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. A Déu, Pare nostre, sigui donada la
glòria pels segles dels segles. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 22,1-14)
En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables del poble: «Passa amb el Regne del cel com amb un rei que celebrava el casament del
seu fill: envià els seus homes a avisar els convidats, però no hi volien anar. Llavors n’envià
d’altres que diguessin als convidats: Ja tinc preparat el banquet, he fet matar els vedells i
l’aviram. Tot és a punt: veniu a la festa. Però ells no en feren cas: l’un se n’anà al seu camp,
l’altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en
veure això, s’indignà, i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-

El 7 d’octubre, va ser la Jornada Mundial pel Treball Decent
La lluita contra la precarietat i pel treball decent ens exigeix i ens porta a:
-Lluitar contra el treball no declarat, l’economia informal, el frau fiscal i els paradisos
fiscals.
-Reivindicar i treballar per l’establiment d’una sòlida base jurídica de drets laborals,
-Apostar per la creació d’ocupació de qualitat,
-Fixar salaris i ingressos dignes i suficients per a totes les persones treballadores
(incloses les treballadores de la llar),
-Establir una Garantia de Capacitats que permeti donar suport trajectòries professionals
-Garantir la igualtat de remuneració entre homes i dones
-Apostar per condicions de treball dignes per a totes les primeres oportunitats
d’experiència laboral de joves,
-Incrementar la inversió pública i privada que connecti els mercats financers amb els
mercats productius.
-Acompanyar les persones en situacions on la manca de treball decent provoca
inestabilitat,

