Lectures del 10 de febrer
Diumenge 5 de durant l’any any C
1ª lectura: Is 6, 1-2a. 3-8; Salm 137
(138), 1-5. 7-8; 2ª lectura: 1C 15, 111; Evangeli : Lc. 5, 1-11

ENTERRAMENTS
Dijous passat vam acompanyar amb
la pregària a la família de Josefina Gómez
Piqueras, de 75 anys

GRUP CELEBRACIONS
Aquest proper dilluns ens reunirem el
Grup de Celebracions per anar preparant
les celebracions de Quaresma i Pasqua.

CÀRITAS
Càritas té l’oficina d’acollida oberta
de 7-8 de la tarda cada dimarts. A part del
menjador , ara també distribuïm menjar fresc
per aquelles famílies que ho puguin
necessitar. Si sabeu d’algú que ho necessiti
el podeu dirigir a l’acollida de Càritas.

ACTIVITATS GRATUÏTES
Els qui els interessi es poden acollir a
les activitats gratuïtes dirigides per voluntaris
de Classes de català a diferents nivells,
classes d’informàtica, classes de música i
piano, i s’està apuntant per formar part d’una
coral.

Diumenge 4 de durant l’any/ any C

CAMPANYA MANS UNIDES
Diumenge dia 10 serà la campanya de
Mans Unides. Aquest any el projecte va
destinat a la construcció de cases per a personal sanitari a Malawi (Àfrica), amb el lema:
«no hi ha justícia sense igualtat».

«L’amor no passarà mai»

PROPOSTA PEL FULL
Fer un comentari dels llibres i
personatges que llegim a les lectures per situar i anar-nos formant i conèixer un xic més
el que llegim.

ECONOMIA GENER
Saldo desembre 2012 ............. 3.420,29
Entrades
Ciris ..................... 265,01
Caixetes ............... 136,48
Col.lecta ............... 661,51
Neteja .................... 25,96
Total entrades . 1.088,96 ....... 1.088,96
Sortides
Telèfon ................... 68,40
Subscripció ............ 62,50
Desplaçaments ....... 60,00
Assegurança ......... 299,79
Llum ..................... 353,43
Ciris ..................... 756,64
Arxiprestat ........... 100,00
Com. bancs .............. 1,50
Total sortides .. 1.702,26 ....... 1.702,26
Romanent gener .................... 2.806,99

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 145,21
Caixetes ciris ............................... 53,02
Caixetes: ..................................... 18,27
Caixetes Càritas: .......................... 45,46
Menjador .................................... 65,00

També cada quinze dies hi ha una «brigada» que va a la casa de Castanyet a fer-hi
manteniment i neteja.

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 469
3 de febrer del 2013

Quan Jesús es presenta al seu poble
com un profeta enviat per Déu, el sentiment
és de sorpresa i admiració. A Natzaret el
coneixia quasi bé tothom perquè hi havia
crescut en la seva infantesa; però a la sinagoga, davant dels seus, les propostes que fa
Jesús no agraden del tot a tothom.
Ells esperaven una altra cosa: volien un
profeta poderós per presumir de prestigi i
poder. Jesús en canvi, demana tenir cura dels
pobres i dels oprimits, estimar de tot cor amb senzillesa, humilitat....
Ens ho explica molt bé Sant Pau, en la seva carta d’avui...si algú conegués
tots els secrets de Déu i tota la veritat, però no estimés, de res li valdria.
El missatge de Jesús està molt allunyat de la màgia i del poder. És senzill
i el que diu no agrada a tothom. Per això, també avui, igual que passava en
temps de Jesús: «cap profeta és ben acollit entre els seus».
El sentit profètic de la seva relació amb el Déu Pare-Mare, porta Jesús a
allunyar-se de l’espectacle lligat a la religió, de la màgia i de la connivència
amb el poder polític. Però la gent volia una altra cosa i Jesús ha de marxar
corre-cuita de la sinagoga. Potser els temps no han canviat tant.
Què ens està passant?. És suficient recitar la nostra fe?. Embolcallar
d’ornaments i rituals la nostra relació amb Déu?. Demanar el miracle gratuït ?.
Apropar-nos al poder polític per gaudir de privilegis?.
Per sort, encara tenim entre nosaltres persones amb sentit profètic, que
fan present el Regne de Déu, i que ens recorden amb el seu exemple que
només una cosa és essencial: estimar.
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Lectura del llibre de Jeremies Jr 1:4-5, 17-19
En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «Abans que
et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer; abans de néixer ja et vaig
consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Ara, doncs, cenyeix-te el vestit i ves
a dir-los tot el que et manaré. No tinguis por d’ells, si no, seria jo, qui te’n faria tenir. Avui
faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze, que resistirà
contra tot el país: contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i
contra el seu poble. T’assaltaran però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per
alliberar-te. Ho diu l’oracle del Senyor.»
Salm responsorial 70
En Tu m’emparo, Senyor,
que no en tingui un desengany.
Deslliura’m, treu-me del perill,
Tu que ets bo; escolta i salva’m.

Tu ets la meva esperança, Déu meu,
he confiat en Tu, Senyor, des de petit.
Tu em tragueres de les entranyes de la
mare,
acabat de néixer em vaig emparar en
Tu.

Sigues el meu castell i refugi,
la meva roca salvadora.
Déu meu, treu-me de les mans de
l’injust.

D’un cap a l’altre del dia els meus llavis
diran a tothom com m’ajudes:
M’instrueixe, Déu meu, des de petit,
i encara avui et proclamo admirable.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 12:31-13:13
Germans, el qui estima és pacient, és bondadós: el qui estima no té enveja, no és
presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s’alegra de les
farses, sinó de la rectitud; ho suporta tot, i no perd mai la confiança, l’esperança, la
paciència. L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el
do de parlar llenguatges misteriosos s’acabarà, que el do de conèixer també serà inútil.
Els dons de conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets; el dia que ho
coneixerem tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava
com els nens, sentia com els nens raonava com els nens; però d’ençà que sóc un home,
ja no m’és útil el que és propi dels nens. De moment coneixem com si veiéssim poc clar
una imatge reflectida en un mirall; després hi veurem cara a cara. De moment conec
només una part; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant la fe,
l’esperança i l’amor subsisteixen tots tres, però, de tots tres, l’amor és el més gran.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 4:21-30
En aquell temps, Jesús, en la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació:
«Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.»

Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de
gràcia. Deien: «No és el fill de Josep, aquest?» Jesús els digué: «De segur que em retraureu
aquesta dita: «Metge, cura’t tu mateix»: hem sentit dir el que has fet a Cafar-Naum; fes-ho
també aquí el poble dels teus pares.» Però ell afegí: «Us ho dic amb tota veritat: no hi ha
cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d’Elies, quan el cel, durant tres
anys i sis mesos, no s’obrí per donar pluja, i una gran fam s’apoderà de tot el país, ben
segur que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d’elles, sinó a
una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu també hi havia molts leprosos
a Israel, però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Siria.»
En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret, el tragueren
del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo.
Però ell se n’anà passant entremig d’ells.
Salmo responsorial 70
A ti Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a
salvo
inclina a mí tu oído, y sálvame.

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba
en ti,
en el seno, tú me sostenías.

Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú,
Dios mío, líbrame de la mano perversa.

Mi boca contará tu auxilio,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas.

LA VIDA ÉS UN REGAL!
Hi havia una noia cega que s’odiava
per aquest motiu. Odiava tothom llevat del
seu promès que l’estimava molt. Ell només
vivia per a ella. Un dia ella li va dir: Si
pogués veure el món, em casaria amb tu.
Un dia, algú li va donar els dos ulls. La
van operar, i quan li van treure les benes
dels ulls ho va poder veure tot, i també el
seu promès. La noia va veure que ell era
cec i es va impressionar molt. No se
l’imaginava així i va decidir de no casar-se

amb ell. El seu promès se’n va anar amb
llàgrimes als ulls, i uns dies més tard li va
escriure una nota que deia: Cuida bé els
teus ulls, amor meu, perquè abans de ser
teus, van ser meus.
Així és com el cervell humà treballa
quan la nostra vida ha donat un tomb.
Només uns pocs es recorden d’aquells que
van tenir a la vora quan en tenien necessitat.
(Full parroquial Mercadal)

