Lectures del 13 de gener
Baptisme del Senyor any C
1ª lectura: Is 40, 1-5. 9-11
Salm
103 (104) 1-4. 24-25. 27-30.
2ª lectura: Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Evangeli : Lc. 3, 15-16. 21-22

ENTERRAMENTS

Missatges col·lectius que hem plasmat
als murals de «Signes d’esperança,
alegria i il·lusió».
(continua de la setmana passada)
-Encara tenim profetes com Pere
Casaldàliga. La seva acció en defensa dels
interessos dels més pobres.
-Aquesta comunitat m’omple de joia i
esperança. Jesús és aquí
-Pere =Pau
-Som signes de fraternitat, solidaritat i
estimació. Que Jesús habiti sempre amb
nosaltres!

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Manuela
Ruiz Noriega, de 74 anys; i a la de l’Herminia
Pascual Chapelli, de 79 anys.

OPINEM
Ens treuen els bancs,
això no està bé.

ESTADISTICA

Els bancs (aquell estri que té quatre
potes que serveix per seure, reposar, conversar i teixir relacions o simplement parar
el sol o la fresca).
Han tret els bancs de la pl. del Pilar, un
divendres a les 7 del matí, quan no hi havia
ningú, com si estiguessin fent una cosa
d’amagat. Ja fa un mes que també van treure
un altre banc a l’av. Mediterrània. El per què?
Em deien: «mira, estan plens, la gent els fa
servir, no ens hi podem seure. Demnanarem
a l’ajuntament que els tregui». I
l’Ajuntament, en comptes de posar més
bancs, el treu. El mateix han fet amb els de
la Pl. del Pilar. Així de senzill.
Però no em crec que sigui només això.
Hi ha d’haver algun altre problema. No serà
(continua a dins)

Durant aquest any 2012 hem tingut 50
defuncions, 26 bateigs i 1 casament a la
parròquia.

MENJADOR
Estadística assistència:
desembre: 642 àpats
Total any 2012: 10.743 àpats
Aquests dies de Nadal hem començat
a repartir menjar producte fresc d’un
supermercat per a famílies que ho poden
necessitar. Si sabeu d’algú que ho pot
necessitar dirigiu-lo a Càritas de Poblenou ,
cada dimarts de 7-8 de la tarda.

EPIFANIA / any C
L’Epifania del Senyor: manifestació o aparença?

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 79,13
Caixetes ciris ............................... 62,76
Caixetes: ..................................... 22,11
Caixetes Càritas: .......................... 42,87
Menjador .................................... 70,00

QUÈ VOLEM PEL 2013?

FULL

ECONOMIA 30-12-12

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 465
06 de gener del 2013

El cicle nadalenc té com a un dels moments
més rellevants la manifestació del Senyor, la seva
epifania. Les lectures ens descriuen aquest episodi
sense que hi manquin elements de solemnitat, de
lloança, de simbolisme, com una ocasió per retre-hi
homenatge. Fins i tot l’orientalisme que destil·len els
textos resulta suggestiu (l’estel, els mags, els camells,
l’encens,...). La suma de tots aquests ingredients, si
no es vigila, podria arribar a amagar el missatge de
l’Evangeli i convertir la «carta de presentació» de Jesucrist, davant dels homes,
en un simple exercici de poder, d’ostentació i de riquesa. De fet, la malícia del
propi Herodes veu Jesucrist com el nou rei que podria arrabassar-li el
cabdillatge; per tant, com un possible competidor del qual cal desfer-se quant
més aviat millor.
Podríem traslladar aquesta visió sobre l’epifania del Senyor als nostres
dies i pensar les maneres com Jesucrist es manifesta a les nostres vides, en la
nostra quotidianitat, en els moments difícils, en les alegries,... La manera com
Jesús es fa present està lluny de les parafernàlies, la solemnitat i l’ostentació
que podria semblar. Segurament és la única forma possible per entendre aquest
seu missatge sense distorsionar-lo. Si, per contra, deixem que prevalguin tots
aquests aspectes accessoris contribuirem a allunyar-nos de la seva paraula i
estarem degradant l’epifania del Senyor, la seva manifestació, a una simple
aparença.
Aquests primers dies de l’any 2013 poden ser uns bons moments per
reflexionar sobre les maneres com se’ns manifesta Jesús i, fins a quin punt,
nosaltres en som prou receptius o restem indiferents.
D.P.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura del llibre d’Isaïes 60, 1-6.
Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum: sobre teu clareja com l’alba la glòria
del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra i negres nuvolades cobreixen les nacions,
sobre teu resplendeix el Senyor, apareix la seva glòria. Els pobles s’acostaran a la teva llum,
els reis vindran a la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu entorn: tots aquests
s’han aplegat per venir cap a tu. Els teus fills arriben de lluny, les teves filles són dutes als
braços. Ho veuràs i t’estremiràs de goig. El teu cor, meravellat, s’eixamplarà, quan aboquin
damunt teu els tresors del mar i portin a casa teva les riqueses de les nacions. Et cobriran
onades de camells, dromedaris de Madian i d’Efà; tots vindran de Saba portant or i encens i
proclamant la grandesa del Senyor.

Salm responsorial 71,1-2. 7-8. 11-13
Déu meu, dóna al rei el teu dret, dóna-li
la teva rectitud. Que governi amb justícia
el teu poble, que sigui recte amb els
humils.

li portaran obsequis;
els reis d’Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.
Li faran homenatge tots els reis,
se li sotmetran tots els pobles.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini des d’un mar a l’altre, des
del Gran Riu fins a l’extrem del país.

Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S’apiadarà dels pobres i dels
febles,
els salvarà de la mort;

Els reis de Tarsis i de les illes

Lectura de la carta als cristians d’Efes Ef 3, 2-3. 5-6
Germans, segurament heu sentit parlar del do que Déu m’ha confiat a favor vostre,
perquè el seu pla es realitzi: per una revelació, ell m’ha fet conèixer el seu designi secret, que
Déu no havia fet conèixer als homes de les generacions passades tal com ara l’ha revelat per
l’Esperit als seus sants apòstols i profetes. El designi de Déu és aquest: en Jesucrist, per
l’evangeli, tots els pobles tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i
comparteixen la mateixa promesa.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 2, 1-12
Quan Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis
d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: —On és el rei dels jueus que acaba de
néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo. Quan el rei Herodes ho va saber,
es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els
mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies.
Ells li respongueren: —A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: •gI tu Betlem, terra
de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu

sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble. Llavors Herodes cridà en secret els
savis, va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella i els encaminà
a Betlem dient-los: —Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu
trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo. Després de sentir aquestes
paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir començà a
avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria que tingueren
en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva
mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren
presents: or, encens i mirra. I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se’n
tornaren al seu país per un altre camí.

Salmo responsorial71, 1-2. 7-8. 11-13
Concede, oh Dios, al rey,
tu propia justicia y rectitud,
para que con rectitud y justicia
gobierne a tu pueblo y a tus pobres.

¡Que le traigan regalos y tributos
los reyes de Tarsis y de las islas,
los reyes de Sabá y de Sebá!
¡Que todos los reyes se arrodillen ante
él!
¡Que todas las naciones le sirvan,

Que abunden la paz y la rectitud
en los días de su reinado,
hasta que la luna deje de existir!
¡Que domine de mar a mar,
del río Éufrates al último rincón del
mundo!

Pues él salvará al pobre que suplica
y al necesitado que no tiene quien le ayude!
Tendrá compasión de los humildes
y salvará la vida a los pobres.

(ve del darrera)
que el fan servir gent que a mi no m’agrada? No serà que volen fer fora del carrer alguna
persona que no els agrada pel motiu que sigui ?
Clar, si els treuen els bancs, aquestes persones que a mi no m’agraden aniran a un
altre lloc, pensen. El problema el tindrà algú altre però no jo, deuen pensar. Que s’aguantin!
deuen dir.
Posats a fer que els treguin tots els bancs i fora problemes.
Les coses no es fan bé. L’Aznar, un antic president del govern espanyol, va comprar
material de guerra, ho dic de memòria, per valor de 27 mil milions i a pagar les futures
generacions. Mentre feien la Marató recollint 10 milions per investigar el càncer s’havien
comprat submarins de guerra i abans avions bombarders. El que costa tot això, la Marató
no li arriba ni al taló de les sabates. No, això no està bé, com tampoc treure’ns els bancs
per seure. Al contrari, n’hi haurien de posar més.
Ens treuen els bancs. Llavors, tu i jo i aquell altre no s’hi podrà seure. Jo perquè tinc
85 anys i el necessito per descansar, jo que em costa caminar i he de reposar sovint, jo que
em trobo amb els amics a fer petar la xerrada, jo que hi prenc el sol o la fresca,....ara no hi
podré seure. (R.M.)

