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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
19 de novembre del 2017 Núm. 719

RACÓ DE PREGÀRIA

Diumenge XXXIII de durant l’any A

Divendres,
24, RIA
RACÓ DEdia
PREGÀ
a 2/4 de 9 del vespre

La paràbola dels talents
en el món actual

Lectures del diumenge XXXIV de
durant l’any, dia 26 de novembre
1ª: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22; 2ª:1Co
15,20-26.28; Ev: Mt 25,31-46

ENTERRAMENTS

El diumenge 3 de desembre
començarem l’Advent. Durant quatre
setmanes ens anirem preparant per celebrar
el Nadal cristià.
Durant l’Advent tindrem dos concerts
a l’Església, un serà el de Fidelgospel, i l’altra
de la Coral Pinedenca.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent, dia 25, es fa la sortida
a Castellcir: La fageda i font de la Sauva
Negra
I el dilluns dia 17, la sortida del quart
dilluns de mes, a fer la ruta de Les Planes a
Les Encies.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimecres de 3/4 de 7 a 2/4 de 8
l’aula és oberta per fer inscripcions o solucionar dubtes i problemes.

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

(segueix de la pàg. de dins)
És el temps per a que les nostres mans
toquin i acullin el món amb la il·lusió d’una
esperança nova.
Que s’acostin a cada persona, situació i
projecte, amb el respecte que requereix tot
allò que és humà.
Que s’enllacin amb moltes altres mans, per
constituir xarxes que generin vida.
Que siguin pau, consol, servei, compassió
... i celebrin amb alegria al Déu present a la
història.
Amén.

FULL

ADVENT

INFORMATIU

Aquest setmana vam acompanyar amb
la pregària a les famílies de Salvador Velasco
Muñoz, de 67 anys; i Manuel Alés Rebollo,
de 86 anys.

A l’Evangeli d’avui, Mateu ens explica la
Paràbola dels Talents; una paràbola que tot i que ens
pot induir a pensar inicialment en un Jesús materialista, si ens ho mirem bé, veiem un Jesús que ens convida a compartir la nostra fe,
a fer créixer les nostres virtuts i a fer més gran la nostra comunitat.
La Paràbola ens explica bàsicament que tots rebem algun bé per part de
Déu, i que com a fills seus, tenim el deure d’administrar-lo amb diligència, però
tenint present, que el podem perdre degut als riscos que la societat d’avui ens
planteja.
Per tant, Jesús ens posa a prova i ens diu: Sou capaços de compartir els
béns que us he donat i multiplicar-los? Sou capaços de compartir la vostra fe,
la vostra solidaritat, l’amor pels diferents i pels desvalguts i fer que creixi entre
els altres?
I nosaltres, volem que la nostra comunitat sigui més gran en la fe de Crist,
més solidària, més compromesa amb els que passen fam i més propera als
perseguits? O com diria Martin Luther King, ens hem preguntat què estem fent
pels demés?
Penso que cada dia que passa és més urgent revertir l’apatia del món
actual, la fredor que impregna no només els carrers sinó també els nostres
cors, que massa sovint resten indiferents davant les tragèdies. Quan algú és
perseguit per una llei injusta, Jesús ens obliga a ser valents. Quan algú és
empresonat per incomplir una llei injusta, Jesús ens obliga a posar-nos dempeus.
I és llavors quan ens passa comptes i ens pregunta: per què no has
compartit la teva fe, per què no has fet créixer les teves virtuts i per què no has
fet més gran la teva comunitat?
C.G.
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Lectura del llibre dels Proverbis (Pr 31,10-13.19-20.30-31)
Que en té de valor una bona esposa! És molt més preuada que les perles. El cor del
seu marit hi confia, no són escassos els guanys que en traurà. Durant tota la vida el farà
feliç, i no desgraciat. Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol.
Pren a les mans la filosa, i els seus dits agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el
braç als indigents.
L’encant és aparença, la bellesa s’esvaeix; l’esposa que creu en el Senyor és la que
val tots els elogis. Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball: que la seva obra l’elogiï
davant de tot el poble.
Salm responsorial [127,1-2.3.4-5 (R.: 1a)]
Feliç tu, fidel del Senyor, que vius seguint els seus camins. Menjaràs del
fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra dins la intimitat de casa teva; veuràs
els fills com plançons d’olivera al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor seran beneïts. Que el Senyor et beneeixi
des de Sió. Que tota la vida puguis veure prosperar Jerusalem.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica (1Te 5,16)
Germans, no cal que us escrivim quan i en quins moments arribarà el Dia del Senyor:
vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit. La gent es pensarà
que tot està en pau i ben assegurat, quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la
dona que ha de tenir un fill, i no se n’escaparà ningú. Però a vosaltres, germans, que no
viviu en la foscor, aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre, ja que tots sou fills de
la llum i del dia. No som pas de la nit ni de la foscor. Per això no hem de dormir, com els
altres, sinó vetllar i viure sòbriament.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 25,14-30)
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Un home que se n’anava
a fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà cinc
milions, a l’altre dos i a l’altre un, segons la capacitat de cadascú, i se n’anà. [El qui n’havia
rebut cinc anà de seguida a negociar-hi, i en guanyà cinc més. També el qui n’havia rebut
dos en guanyà dos més. Però el qui n’havia rebut un guardà en un amagatall els diners del
seu amo.]
Al cap de molt temps l’amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui
havia rebut cinc milions, portà també els cinc que havia guanyat i digué: Senyor, m’havíeu

confiat cinc milions i n’he guanyats cinc més. [L’amo li va dir: Molt bé. Ets un administrador
bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara
t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.
Es presentà després el qui n’havia rebut dos i digué: Senyor, m’havíeu confiat dos
milions i n’he guanyats dos més. L’amo li va dir: Molt bé. Ets un administrador bo i de tota
confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt
més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.
Es presentà també el qui n’havia rebut un, i digué: Senyor, sé que sou un home exigent,
que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir
por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre. L’amo li contestà: Ets un
administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat i aplegar on no he
escampat? Doncs havies de posar al banc els meus diners, i ara podria recobrar allò que és
meu amb els interessos. Preneu-li aquest milió i doneu-lo al qui en té deu, perquè als qui
tenen, els donaré encara més i en tindran a vessar, però als qui no tenen, els prendré fins
allò que els queda. I aquest administrador inútil, traieu-lo a fora, a la fosca. Allà hi haurà els
plors i el cruixir de dents».]
Salmo Responsorial (Ps 128)
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del
trabajo de tus manos, serás feliz y todo te irá bien.
Tu esposa será como parra fecunda en la intimidad de tu casa; tus hijos,
como brotes de olivo en torno a tu mesa.
Así es bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga
desde Sión para que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu
vida.

És el nostre temps
Acollim, agraïm i, junts, ens
comprometem.
És el nostre temps.
No és l’hora de la por ni la soledat.
No és el temps de la dispersió.
No és moment de fer camins en solitari.
No és l’instant de la pregunta sense
sortida.

És l’hora de la comunió. És el temps
de la veritat.
És l’hora d’escoltar, acollir, construir...
És l’hora d’entre tots i totes buscar i
caminar.
És ara quan ens hem de donar la mà.
És ara quan la por no té res a fer.
És ara quan la nostra força és el diàleg.
És el temps dels qui creuen i esperen.
És el temps pels qui es volen fer nous.
És el temps pels qui desitgen fer
quelcom nou. (continua al darrera)

