Lectures del 9 de juny
Diumenge 10 de durant l’any any C
1ª lectura: 1 R 17, 17-24;Salm 29 (30) 2
i 4. 5-6. 11-12a. i 13b; 2ª lectura: Ga 1,.
11-19 ; Evangeli : Lc. 7, 11-17

FESTA DEL CORPUS
Avui la col.lecta és per Càritas. Siguem
al costat d’aquells que ens necessiten.

Sortides
Telèfon ........................ 53,01
Llum .......................... 321,46
Flors ........................... 50,90
Desplaçament .............. 30,00
Instrument musical ....... 64,00
Lampisteria .................. 92,23
Ferreteria .................... 37,90
Mat.Oficina ................. 41,44
Total despeses ........ 690,94...... 690,94
Romanent maig ......................... 509,21

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA

ECONOMIA CARITAS

Els dos caps de setmana vinents, dies
8-9 i 15-16 de juny, en els horaris habituals
de les eucaristies es farà Celebració de la
Paraula.
La comunitat, encara que no hi hagi
capellà, es troba a pregar i celebrar
l’Eucaristia amb la Celebració de la Paraula:
«allà on hi hagi dos o tres reunits en el meu
nom , allà hi sóc jo».
Els dies entre setmana des del 10 fins
el 21 de juny no hi haurà eucaristia.

Entrades
Caixetes ...................... 744,17
Col.lecta nadal ............. 695,13
Préstecs retornats ..... 2.388,62
Conveni Ajunt 2012 .. 4.000,00
Total entrades ........ 7.827,92

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 8, es fa la sortida del segon
dissabte a pels cingles de Vallcebre, al
Berguedà. Es marxa a 2/4 de 8 del matí.

ECONOMIA MAIG
Saldo abril ................................. 164,15
Entrades
Ciris .......................... 224,49
Caixetes .................... 112,67

10 desembre 2012 - 23 maig 2013
Saldo 10-12-12 ...................... 11.253,69

Sortides
Ajudes familiars varis 2.441,10
Electricitat ................... 746,25
Beques estudis ............. 800,00
Rebuts aigua ................ 264,00
lloguers ..................... 1.536,59
Préstecs a retornar .... 1.095,00
Menjador ................. 6.000,00
Varis .............................. 12,32
Total sortides ....... 12.895,26
Romanent 23-05-13 ............... 6.186,35

FESTA DEL CORPUS
Fes-te present

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 208,00
Caixetes ciris ............................... 38,15
Caixetes: ....................................... 3,62
Caixetes Càritas: .......................... 43,62
Menjador .................................... 75,00

Col.lecta .................... 698,84
Total entrades ...... 1.036,00... 1.036,00

FULL

ECONOMIA 26-05-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 486
2 de juny del 2013

Estimat Jesús, jo ja ho intento. Però són
tantes vegades que no entenc res. Sé que em
parles, que t’he vist i et sé present molts dies,
en cada petit o gran gest d’amor, en moltes
lluites per canviar les coses, en molts esforços
profètics i modèlics, en aquelles persones de
les qui podem aprendre. Però tantes altres
vegades, on ets? Per què deixes en mans tan
humils com les nostres la construcció del
Regne? Quan no hi ha justícia, ni solidaritat, quan hi ha tant de dolor, quan
veiem que l’horror existeix... on ets?
I sí, ja ho sé. Dius que has de ser en el cor de cadascú, amb la teva
invitació constant a què aprenguem a compartir, per multiplicar nosaltres també
els pans i peixos. Vols que fem nostre el teu miracle, que creixem en fraternitat.
I fent memòria del teu gest i les teves paraules, el sentit i la base de l’eucaristia
ha de ser aquesta fraternitat. Una eucaristia que ens reforci per treballar per un
món més humà, per fer el bé, per fer de testimonis del teu Regne, del teu
projecte. Un pa que partim i compartim, i que s’ha de multiplicar també per
escampar amor.
Però Jesús, no et desentenguis de nosaltres perquè el món plora
constantment i amb desesperança. Ajuda’ns a entendre el sentit profund de
l’eucaristia per fer-te present de debò, ara i aquí, entre nosaltres.
M.J.H.
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 del Gènesi Gn 14:18-20
En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que era sacerdot del
Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes paraules: «Que el Déu Altíssim, creador del cel i
de la terra, beneeixi Abram. Beneït sigui el Déu Altíssim, que ha posat a les teves mans els
teus adversaris.» I Abram li donà el delme de tot el botí.
Salm responsorial 109
Oracle del Senyor el meu Senyor:
«Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels enemics
l’escambell dels teus peus.»

«Ja eres príncep el dia que vas
néixer,
tens la glòria sagrada des del si de
la mare,
des del principi jo t’he engendrat.»

Que el Senyor estengui lluny des de
Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 11:23-26
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres, ve del
Senyor; Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de
gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el
meu memorial.» Igualment prengué el calze, havent sopat, si figué: «Aquest calze és la nova
aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el
meu memorial.» Així, doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze
anuncieu la mort del Senyor fins que torni.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 9:11b-17
Un dia Jesús parlava del Regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat.
Veient que començava a fer-se tard, els dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que
vagin a passar la nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí
és un lloc despoblat.» Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells
respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a
comprar menjar per tota aquesta gentada?» Tots plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué
als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i tothom
s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els
partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com
volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

Salmo responsorial 109
El Señor dijo a mi señor:
“Siéntate a mi derecha,
hasta que yo haga de tus enemigos
el estrado de tus pies.”

Sobre los montes santos,
como el rocío que nace de la
aurora,
tu juventud se renueva de día en
día.

Desde Sión, el Señor te entrega
el cetro, símbolo de tu poder.
Domina, pues, a tus enemigos
Tu pueblo se te entrega
en el día de tu victoria.

El Señor ha hecho un juramento
y no va a desdecirse:
“Tú eres sacerdote para siempre,
de la misma clase que
Melquisedec”.

Article de Hans Kung, (resum)

És el Papa Francesc una paradoxa? (I)
El Papa Francesc agafa el nom de Francesc d’Assís, un fill esbojarrat d’un ric comercial
tèxtil d’Assís al segle XIII que, a l’edat de 24 anys renuncia a la seva família, a la riquesa i a la
seva carrera i fins i tot retorna les seves vestimentes al seu pare.
El Papa no vol mitres d’or, ni sabates ni el pompós tron de la tiara
És sorprenent que el Papa Francesc opti per un nou estil en el moment d’entomar el
càrrec: no vol mitra amb or ni pedres precioses, ni les vestimentes carregades de orles daurades,
ni sabates vermelles ni trons amb la tiara. Conscientment rebutja gestos patètics..i parla amb la
llengua del poble. I sorprèn la seva humanitat: demana, primer de tot, que el poble el beneeixi;
paga el compte del seu hotel com qualsevol persona; viatge a l’autobús amb els altres cardenals
per anar a la residència comú.......
Francesc d’Assís estaria content i és el contrari del que representava en aquell temps el
Papa Innocenci III(1198-1216). El 1209, Francesc d’Assís va visitar el papa a Roma amb 11
frares seus per tal de que li aprovessin les seva regla tretes de la Bíblia, basades en la pobresa real
i en la predicació laica. Innocenci III, Papa a l’edat de 37 anys, teòleg educat a París, jurista,
gran orador, intel·ligent i refinat diplomàtic. Cap més papa va tenir el poder que ell va acumular.
Es va comportar com un monarca, legislador i jutge absolut de la cristiandat.
Però el pontificat de Innocenci III va ser un punt d’inflexió. Símptomes de decadència
com el nepotisme i els negocis financers dubtosos i que ha perdurat fins ara. Neixen Moviments
d’inconformistes de penitència i pobresa (els càtars i altres). Els papes ataquen aquests moviments
condemnant als “heretges” amb la Inquisició i/o creuades contra ells.
Malgrat aquesta persecució, Innocenci III va voler integrar els moviments-apostòlics de
pobresa. Era conscient de que s’havia de reformar l’església i convoca el IV Concili de Letrà, on
reconeixen l’ordre de Francesc d’Assís.
Francesc d’Assís representava i representa de fet l’alternativa al sistema romà. Les
exigències evangèliques implicaven i impliquen un qüestionament enorme del sistema romà,
aquesta estructura centralitzada, juriditzada,, polititzada i clericalitzada que s’havia apoderat de
crist a Roma des del segle XI. (continuarà)

