ECONOMIA 03-09-17
Col.lecta: ................................... 134,03
Caixetes ciris ............................. 111,10

ECONOMIA 10-09-17
Col.lecta: ................................... 193,48
Caixetes ciris ............................... 60,11
Caixetes: ................................... 150,22
Caixetes Càritas: .......................... 20,80
Menjador .................................. 130,00
Lectures del diumenge XXV de
durant l’any, dia 24 setembre
1ª: Is 55,6-9; Sl 144; 2ª: Fl 1,20c24,27a; Mt 20,1-16a

BATEIG
Diumenge passat vam batejar a la nena
Desirée Carballo Guerrero, filla d’en Borja
i la Desirée.

GRUPS REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
Us convidem a què participeu dels
grups de reflexió de l’Evangeli, de l’estudi
del misssatge cristià, del coneixement de
Jesús....
Nens, pares i mares, joves,
adults...cada dissabte (primers i tercers) ens
trobem en diferents grups.
Us convido a què hi penseu si seria un

Diumenge XXIV de durant l’any A
Necessitem personar sempre

CÀRITAS POBLENOU
Acollida

El text de l’Evangeli d’aquest
diumenge té dues parts:
- una pregunta de Pere sobre el
perdó entre germans.
- una paràbola sobre el Regne de
Déu, amb tres escenaris diferents de relació entre prestadors i deutors.

A partir d’ara l’acollida (el despatx per
aterndre a la gent) serà cada dimarts de 7-8
de la tarda.

Menjador
Els assistents del mes d’agost al
menjador han estat en total: 853

Reunió Junta de Càritas
Dimarts dia 19 a les 8 de la tarda, es
farà la reunió de la Junta de Càritas per programar el curs.

Voluntaris
Des dels diferents serveis que s’ofereix
des de Càritas es necessiten voluntaris per
tota la tasca que s’està duent a terme. Si
tens temps i t’ho planteges, si vols t’hi pots
oferir.

C.E. ANEM A CAMINAR
El proper dissabte dia 23 es tornen a
reprendre les sortides del Centre excursionista. Es comença pujant el Balandrau, un
cim del pirineu de 2.585 m. Pujarem des de
Tregurà de Dalt.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimarts de 6,30 a 7,30, l’aula
d’informàtica està oberta per apuntar-se a
cursos i fer qualsevol consulta.

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 95,76
Caixetes ciris ............................... 51,61
Caixetes: ....................................... 6,40
Caixetes Càritas: .......................... 14,00

bon moment per plantejar-se participar-hi.
Així com dediquem temps a passejar, llegir,
treballar, la família, els nens....també és bo
que ens dediquem un temps a nosaltres i que
reflexionem sobre el missatge cristià.

FULL

ECONOMIA 27-08-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
17 de setembre del 2017 Núm. 710

Jesús ens indica que cal perdonar sempre, tant les ofenses com els deutes
(quan les persones realment no poden pagar).
El nostre Déu és un Déu de la llibertat: va treure al seu poble de l’esclavitud
a Egipte. Déu ens vol persones lliures, un poble lliure.
Per ser realment lliure necessitem perdonar sempre, perquè ¡sense perdó
som esclaus de la rancúnia i l’odi!
Quant als deutes, i les relacions entre prestadors i deutors: són una
autèntica pandèmia al món d’avui! Enverinen les relacions.
A la paràbola s’indiquen dues posicions diferents que podem prendre.
Ser una persona “capaç de generositat” o ser una persona que pensa “que la
vida li deu tot”.
Resem perquè la lluita per la llibertat per votar i decidir que estem vivint
a Catalunya, ens porti a una llibertat autèntica que inclou el perdó de les ofenses
i dels deutes.
P. L.
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 del llibre de Jesús fill de Sira (Sir 27,30-28,7)
És odiós irritar-se i guardar rancúnia, però el pecador ho fa i no vol apaivagar-se. El
venjatiu toparà amb la venjança del Senyor, que li demanarà compte rigorós dels seus
pecats. Perdona als altres el mal que t’han fet, i Déu et perdonarà els pecats quan tu el
preguis. L’home que s’irrita contra un altre home, com pot esperar que el Senyor li retorni
la salut? No s’ha compadit d’un home com ell i ara s’atreveix a pregar pels seus propis
pecats? Si ell, que és de carn i ossos, guarda rancúnia, qui li obtindrà el perdó quan haurà
pecat? Recorda la fi que t’espera i amainarà la teva enemistat; pensa en la mort, i guardaràs
fidelment els manaments. Recorda’t dels manaments, i no seràs rancorós amb els altres;
pensa en l’aliança de l’Altíssim, i no tindràs en compte l’ofensa rebuda.
Salm responsorial (102)
Beneeix el Senyor, ànima meva, del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva, no t’oblidis dels seus favors.
Ell et rescata de la mort la teva vida i et sacia d’amor entranyable. No
sempre acusa, ni guarda rancúnia sense fi.
El seu amor als fidels és tan immens com la distància del cel a la terra;
llença les nostres culpes lluny de nosaltres com l’Orient és lluny de l’Occident.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 14,7-9)
Germans, cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: mentre vivim, vivim per al
Senyor, i quan morim, morim per al Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som del
Senyor, ja que, si Crist va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia de ser
sobirà de morts i de vius.

Tingues paciència i ja t’ho pagaré. Ell no en va fer cas, i el va tancar a la presó fins que li
pagués el deute. Els altres col·legues, en veure-ho, se n’entristiren molt i anaren a informar
el rei de tot el que havia passat. El rei el cridà i li digué: Que n’ets, de mal home! Quan tu
em vas suplicar, et vaig perdonar tot aquell deute. No t’havies de compadir del teu col·lega,
com jo m’havia compadit de tu? Llavors el rei el posà en mans dels botxins, perquè el
torturessin fins que pagués tot el deute.
Això farà amb vosaltres el meu pare celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu
germà.
Salmo Responsorial (Ps 103)
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre; bendice,
alma mía, al Señor, y no olvides sus muchos beneficios.
Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura; No está
siempre acusando ni guarda rencor eternamente;
Cuanto los cielos se alzan sobre la tierra, así es de grande su amor para
los fieles; cuanto dista el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras
culpas.
Parròquia Poblenou
Curs 2017-2018

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

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 18,21-35)
En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: «Senyor, quantes vegades hauré de perdonar
al meu germà el mal que m’haurà fet? Set vegades?» Jesús li respon: «No et dic set vegades,
sinó setanta vegades set.»
Per això passa amb el Regne del cel com amb un rei que va voler demanar comptes
als qui ocupen els llocs de govern. Tot just començava, ja li van presentar un dels seus
ministres, que li devia deu mil milions. Com que no tenia res per pagar, el rei va manar que
venguessin tots els seus béns, i a ell mateix, amb la seva dona i els seus fills, els venguessin
com a esclaus, per poder pagar el deute. Però ell se li llançà als peus i li deia: Tingueu
paciència i us ho pagaré tot. Llavors el rei, se’n compadí, el deixà lliure i li perdonà el
deute. Quan sortia, trobà un dels seus col·legues que li devia uns quants diners, l’agafà i
l’escanyava dient-li: Paga’m tot el que em deus. L’altre se li llançà als peus i el suplicava:

Poblenou-Pineda de Mar
Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27
http://www.parroquiapoblenou.cat
e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

7 i 21 d’octubre
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....)

