Lectures del diumenge XXX de
durant l’any, dia 29 d’octubre
1ª: Ex 22,20-26; Sl 17; 2ª: 1Te 1,5c10; Ev: Mt 22,34-40

DOMUND
El Domund és el dia que tota l’Església
prega per l’activitat missionera i es col.labora
amb les col.lectes per poder portar a terme
les seves activitats.
El 37% de l’Església Catòlica la
constitueixen territoris considerats de missió.
Amb els donatius que fem al Domund
se subvenciona el sosteniment dels
missioners i col.laboradors i les seves múltiples activitats de suport i desenvolupament:
construcció edificis, vehicles, projectes
socials, educatius i sanitaris.
Els diners recollits es centralitzen a la
OMP i es distribueix entre les sol.licituds
presentades. De tots els diners rebuts només
es permet utilitzar un màxim del 10% per
despeses d’administració
Aquests missioners també fan una tasca important quan hi ha desastres naturals o
bèliques en una zona, ja que estan sobre el
terreny implicant-se en l’ajuda humanitària.

GRUP CELEBRACIONS
Dimarts vinent dia 24, hi ha reunió del
Grup de Celebracions.

Dues properes sortides:
Dilluns dia 23, es fa la sortida a Roca
Lladre i Xenacs.
Dissabte dia 28, a la Vall de Bac i
serra de Malforat.
Per participar d’aquestes sortides s’ha
d’estar federat a la Federació de Muntanya
o bé, el dia de la sortida fem una assegurança
temporal per aquell dia.

Diumenge XXIX de durant l’any A
Al César el que és del César,
a Déu el que és de Déu
Jesús no utilitza el poder per realitzar el
seu projecte. Per això s’allunya de la política
en el sentit de fer servir el poder per construir
la convivència. El Regne de Déu no s’imposa amb el poder, la força o la coacció,
sinó que penetra a la societat com una sembra i acollida de valors, com la
justícia, la solidaritat o la defensa dels més vulnerables.

CASTANYADA
A la casa de Castanyet
El dia 5 de novembre, a la casa de
castanyet es farà la Castanyada. Tothom es
porta el dinar. Hi haurà foc a terra per fer
carn a la brasa qui ho desitgi.

RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ
DE PREGÀ
RIA
Divendres,
27 d’octubre,
a 2/4 de 9

del vespre.

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

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 158,77
Caixetes ciris ............................... 55,76
Caixetes: ....................................... 8,90
Caixetes Càritas: .......................... 17,20

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 15-10-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 715
22 d’octubre del 2017

A l’episodi evangèlic del tribut al César, Jesús diu: “Doneu al César el
que és del César i a Déu el que és de Déu”. Seria un error veure en aquestes
paraules la “separació entre política i religió”, com si la política s’ocupés de les
coses terrestres i la religió de les coses espirituals. El sentit és un altre. A Jesús
li pregunten pels drets del César, però ell respon recordant els drets de Déu,
cosa que ningú no li ha preguntat. La moneda imperial porta la imatge del
César, però tota persona és “imatge de Déu” i la seva dignitat de fill de Déu no
ha de ser sotmesa a cap César.
La fe cristiana no s’identifica amb cap opció partidista, doncs els valors
evangèlics es poden promoure des de mediacions tècniques diverses. Sense
que això signifiqui arraconar la fe a l’àmbit privat.
L’evangeli ofereix una inspiració, una visió de la persona i uns valors que
poden orientar i estimular la comesa del polític cristià. El gran repte serà: com
fer operatius a la vida pública els valors de la persona i com protegir-la de tot
allò que la deshumanitza.
J.A.Pagola
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 d’Isaïes (Is 45,1.4-6)
El Senyor pren Cir, el seu ungit, per la mà dreta, i el condueix per sotmetre-li les
nacions i deixar desarmats els reis, per obrir-li les ciutats, perquè no trobi tancades les
portes.
El Senyor li diu: «Per amor de Jacob, el meu servent, d’Israel, el meu elegit, et crido
pel teu nom, et dono un títol honrós, tot i que no em coneixes.
»Jo sóc el Senyor, no n’hi ha d’altre. Fora de mi no hi ha cap Déu. Sense que em
coneguessis t’he fet prendre les armes perquè sàpiguen de llevant fins a ponent que no hi ha
ningú fora de mi. Jo sóc el Senyor. No n’hi ha d’altre.»
Salm responsorial [95,1.3,4-5.7-8.9-10a i c (R.: 7b]
Canteu al Senyor un càntic nou, canteu al Senyor, arreu de la terra. Conteu
a totes les nacions la seva glòria, conteu a tots els pobles els seus prodigis.
El Senyor és gran, és digne d’ésser lloat, és més temible que tots els
déus; perquè els déus dels pobles són no-res, però el Senyor ha fet el cel.
Doneu al Senyor, famílies dels pobles, doneu al Senyor honor i majestat,
tributeu al Senyor l’honor del seu nom. Entreu als seus atris, portant-li ofrenes.
Adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. Que tremoli davant d’ell
tota la terra. Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei!» Sentencia amb raó
les causes dels pobles.
Primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica (1Te 1,1-5b)
Pau, Silvà i Timoteu, a la comunitat de Tessalònica, reunida per Déu Pare i per Jesucrist,
el Senyor. Us desitgem la gràcia i la pau.
Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres i us recordem en les nostres pregàries.
No deixem mai de recordar davant Déu, Pare nostre, com la vostra fe treballa per propagar-se, la vostra caritat no es cansa de fer el bé, i la vostra esperança en Jesucrist, el nostre
Senyor, aguanta les adversitats. Germans, estimats de Déu: sabem de cert que ell us ha
elegit, perquè quan us anunciàvem l’evangeli, no predicàvem només de paraula, sinó amb
obres poderoses, amb dons de l’Esperit Sant, i amb molta convicció.

nos, doncs, què en penseu, d’això?: És lícit o no, de pagar tribut al Cèsar?» Jesús, que
s’havia adonat de la seva malícia, els respongué: «Hipòcrites, per què proveu de
comprometre’m? Ensenyeu-me la moneda del tribut.» Ells li ensenyaren una moneda romana, i Jesús els preguntà: «De qui és aquesta figura i el nom que hi ha escrit?» Li diuen:
«Del Cèsar.» Jesús els respon: «Doncs, retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu,
allò que és de Déu.»
Salmo Responsorial (Ps 96)
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra; publicad
su gloria entre las gentes, sus portentos entre todos los pueblos.
Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los otros pueblos no son nada, mientras que el Señor
hizo los cielos;
Familias de los pueblos, rendid ante el Señor, rendid ante el Señor la
gloria y el poder, rendid ante el Señor la gloria de su nombre, presentad vuestra ofrenda y entrad en sus atrios;
Adorad al Señor con ornamentos santos, temblad delante de él, oh tierra
toda. Decid por las naciones: «El Señor es rey, él afirmó el mundo, y no se
moverá; él juzga a los pueblos con justicia».
Parròquia Poblenou
Curs 2017-2018

GRUPS DE REFLEXIÓ CRISTIANA
CATEQUESI

CANVI D’HORARI

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
4 i 18 de novembre
2 i 16 de desembre
20 de gener
3 i 17 de febrer

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 22,15-21)
En aquell temps, els fariseus planejaren la manera de sorprendre Jesús en alguna
paraula comprometedora, i li enviaren alguns dels seus i dels partidaris d’Herodes a dir-li:
«Mestre, sabem que dieu sempre la veritat, i que ensenyeu de debò els camins de Déu,
sense miraments per ningú, sigui qui sigui, ja que no obreu per complaure els homes. Digueu-
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3 i 17 de març
7 i 21 d’abril

Diferents grups:

Diumenge, 29, es canvia
l’hora

-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....)

La matinada d'aquest
diumenge, 29 d'octubre, entrarà en
vigor l'horari d'hivern. Cal endarrerir
els rellotges una hora, de manera que
a les 3 tornaran a ser les 2.

