ECONOMIA 26-08-18
Col.lecta: ..................................... 31,68
Caixetes ciris ............................... 40,69
Caixetes: ..................................... 63,35
Caixetes Càritas: .......................... 50,00
Menjador .................................... 25,00

ECONOMIA 02-09-18
Col.lecta: ..................................... 43,74
Caixetes ciris ............................... 96,82
Caixetes: ..................................... 50,61
Caixetes Càritas: .......................... 65,00
Diumenge 16 de setembre, XXIV Durant
l’Any
Is 50, 5-9; Sl 114; Jm 2,14-18; Mc
8,27-35

Diumenge vinent, 16 de setembre, serà
l’últim diumenge que en Ramon estarà a la
parròquia. Per fer un acomiadament «oficial», després de l’Eucaristia de les 11 farem
un «vermut» als locals parroquials.
-Dia: diumenge 16 de setembre
-Hora de trobada pel vermut: 2/4 d’1
(12,30h)
-Lloc: Locals parroquials
Com col.laborar?
Igual que fem per la missa del Gall o
en altres activitats. Cada persona que vulgui
pot portar una cosa per compartir (ampolla
de beguda, bossa de patates, olives...) Hi
haurà taules, plats i gots.
Regal? Cap regal material. El regal
és la presència de cada u.
És una trobada d’amistat.

ENTERRAMENTS
Aquests últims dies acompanyàvem
amb la pregària a les famílies de, el dia 24
d’agost, Pilar Xaubet Comas, de 77 anys; i
el dia 31 d’agost, de Remedios Salgado
López , de 91 anys.

CÀRITAS POBLENOU
Dimarts, Acollida, de 7-8 tarda
Dijous, Inscripcions cursos de
català i anglès, de 6-8 de la tarda

Diumenge XXIII Durant l’Any B.

HORARIS DE MISSA
Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, a les 11 del matí
A partir del 22-23 de
setembre, l’horari de les eucaristies
serà :
Dissabte a les 8 de la tarda,
Diumenge, a les 12 del migdia

Estimació
Jo puc apreciar una persona però
no apreciar el què diu o fa. Ara, en el
cas de què el despreci també sigui per
la persona, aleshores sí que tinc un problema de fons.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 149,94
Caixetes ciris ............................... 59,08
Caixetes: ....................................... 8,02
Caixetes Càritas: .......................... 25,55

COMIAT D’EN RAMON

FULL

ECONOMIA 19-08-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
9 de setembre del 2018 Núm. 761

Precisament la carta de Jaume avui remarca que la nostra fe no fa
accepcions. Els cristians estem convençuts que tothom és igual davant Déu,
sigui quin sigui el credo que professi o la condició social a què pertanyi (Jm 2,
1).
Per evitar, doncs, qualsevol despreci, l’autor de la carta ens convida a
fer l’esforç de raonar bé. Consulteu Jm 2, 4.

Pobresa
Els pobres, citats en el text, són les persones riques en la fe. En el nostre
món la fe cada vegada es cotitza més poc.
I tant és així que, molts quan parlen dels creients, irònicament els
qualifiquen de “pobrets”! No és així a Jm 2,5: la comunitat de Déu (el “reialme”,
tal com ell l’anomena) és rica en la fe i potent en l’amor.
M.S.

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. 35, 4-7
Digueu als cors alarmats: Sigueu valents, no tingueu por; aquí teniu el vostre Déu que
ve per fer justícia; la paga de Déu és aquí, és ell mateix qui us ve a salvar. Llavors es
desclouran els dels cecs i les orelles dels sords s’obriran; llavors el coix saltarà com el
cérvol i la llengua del mut cridarà de goig, perquè l’aigua ha brollat a l’estepa, han nascut
torrents al desert; les terres xardoroses ara són estanys, el país de la set és ple de fons
d’aigua.

Salmo responsorial: 145
El Señor que mantiene su fidelidad perpetuamente, / que hace justicia a
los oprimidos, / que da pan a los hambrientos. / El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endereza a los que ya se doblan, / el Señor ama a los justos, / el Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el camino de los malvados.
/ El Señor reina eternamente, / tu Dios, Sión de edad en edad.

Sal responsorial Sal. 145, 6-10
El Senyor, que es manté fidel per sempre, / fa justícia als oprimits, / dóna
pa als qui tenen fam. / El Senyor deslliura els presos.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Diada de l’11 de setembre

El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redreça els vençuts, / el Senyor
estima els justos; / el Senyor guarda els forasters.

Entitats civils convoquen, una vegada més, a celebrar la Diada Nacional de Catalunya
a fer una gran manifestació pacífica per reivindicar el nostre dret a decidir com a poble i,
d’una manera especial aquest any, per reivindicar els presos polítics. Any rere any,
reivindiquem festivament i sense cap mena de violència que volem ser un poble lliure.

Manté les viudes i els orfes, / i capgira els camins dels injustos. / El Senyor
regna per sempre; / és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

ECONOMIA PARRÒQUIA MES D’AGOST

Lectura de la carta de sant Jaume Jm 2, 1-5
Germans meus, vosaltres que creieu en Jesucrist, el nostre Senyor gloriós, no heu de
comprometre la vostra fe amb diferències entre les persones. Suposem que, mentre esteu
reunits, entra un home ben vestit i amb un anell d’or, i entra també un pobre mal vestit. Si us
fixàveu primer en el que va ben vestit i li dèieu “Segui aquí, que estarà millor”, però al pobre
li dèieu: “Tu queda’t dret o seu aquí, als meus peus”, no faríeu diferències entre vosaltres?
No seríeu homes que jutgen amb criteris dolents? Escolteu, germans meus estimats: No
sabeu que Déu ha escollit els pobres d’aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del
Regne que ell a promès als qui l’estimen?
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc. 7, 31-37
En aquell temps, Jesús tornà del territori de Tir pel camí de Sidó, i se n’anà cap al llac
de Galilea, passant pel territori de la Decàpolis. Li portaren un sord, que a penes sabia
parlar, i li demanaren que li imposés les mans. Jesús se l’endugué tot sol, lluny de la gent, li
posà els dits a les orelles, escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls al cel, suspirà i digué;
“Efetà”, que vol dir, “obre’t”. A l’instant se li obriren les orelles, la llengua se li deslligà i
parlava perfectament. Jesús els prohibí que ho diguessin a ningú, però com més els ho
prohibia, més ho explicaven a tothom, i no se’n sabien avenir. Deien: “Tot ho ha fet bé: fa
que els sords hi sentin i que els muts parlin”

Saldo mes de juliol ................................................................. 1.784,58
Entrades
Col.lectes ............................................ 473,03
Ciris .................................................... 172,06
Caixetes ................................................ 87,41
Total entrades ................................... 732,50 ........................... 732,50
Sortides
Com. Bancs .......................................... 15,00
Permisos obres .................................... 183,30
Full parroq. ........................................... 48,75
Seg. Social ............................................ 40,13
Telèfon .................................................. 79,27
Partícules ............................................... 13,00
Llum .................................................... 525,91
Neteja ................................................... 90,00
Total despeses ............................... 1.008,86 ........................ 1.008,86
Romanent mes d’agost .......................................................... 1.508,22

