Lectures del 14 de juliol
Diumenge 15 de durant l’any C
1ª Lectura: Dt 30 , 10-14
Salm : 68 (69),, 14 i 17..30.34. 36-37
2ª Lectura:: Col 1, 15-20
Evangeli: Lc 10, 25-37.

BATEIG
Diumenge passat vam batejar a
Martina Fernández Ramos.

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Joan-Andreu
Gutiérrez Poch, de 47 anys.

CÀRITAS POBLENOU
La setmana passada es va reunir
l’equip de Càritas Poblenou amb el nou
President de l’equip: Joan Marín.
Es va fer un repàs de totes les activitats
que es porten a terme: acollida, préstecs,
Classes català, Projecte Sostre, menjador,
economia, coordinació amb altres Càritas,
.... i els nous projectes que hauríem de tirar
endavant així com també es va fer un programa de cara el curs vinent de formació
del voluntariat.
Dimecres vinent dia 10, hi ha una nova

Diumenge 14 de durant l’any

MENJADOR
Pel menjador es busquen més
voluntaris per cobrir les baixes d’aquest
estiu.
El total d’assistència d’usuaris i d’àpats
servits el mes de juny ha estat de 1.055
àpats.

Difondre la bona notícia
no depèn, només, de setanta-dos

ECONOMIA
PARRÒQUIA JUNY
Saldo Maig ................................ 509,21
Entrades
Ciris .......................... 204,36
Caixetes ...................... 48,55
Col.lectes .................. 516,33
Col.lecta Càritas ........ 933,97
Total entrades ...... 1.703,21... 1.703,21
Sortides
Telèfon ........................ 61,21
Full Bisbat ................... 48,75
Ciris Veremundo ........ 756,64
Seg. Social .................. 29,86
Desplaçament .............. 30,00
Càritas ...................... 933,97
Flors ........................... 80,80
Llum .......................... 494,57
Neteja ....................... 198,66
Butà ............................ 77,00
Partícules ....................... 9,90
Total sortides ....... 2.721,36... 2.721,36
Romanent juny ......................... -508,94

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 195,46
Caixetes ciris ............................... 41,54
Caixetes: ..................................... 15,00
Caixetes Càritas: .......................... 17,93
Menjador .................................... 55,00

reunió de l’equip de Càritas de cara al nou
curs.

FULL

ECONOMIA 30-06-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 491
07de juliol del 2013

L’evangeli d’avui ens remet a la difusió de la bona
notícia de Jesús arreu del món, sense limitacions, ni
discriminació de cap classe. La xifra dels setanta-dos no
deixa de ser, com en tantes ocasions, el mer simbolisme d’un missatge més
profund. La seva paraula no es podia quedar tancada entre els apòstols, a les
parets de Jerusalem. Calia que arribés als més desvalguts i necessitats però,
també, a totes aquelles dones i homes, de tota condició, que no l’haguessin
escoltada mai. El repte era ingent i ple de dificultats. Jesús els hi demana que
actuïn amb pobresa, amb caritat, amb agraïment i amb prudència. Els missatgers
han de ser portadors de pau i d’amistat; fins i tot, d’alegria. Es recullen, doncs,
una sèrie d’atributs que haurien d’aplegar els servidors que difonguessin la
Paraula de Déu. L’objectiu últim d’això no és convèncer per imposar creences
ni rituals, no és col·locar en una balança totes les ànimes que se salvaran o
quantificar els temples que es construiran per lloar a Déu. Hi ha una pretensió
molt més crucial que és la d’aconseguir obrir lloc, al cor dels homes, perquè
arreli aquest missatge de pau i d’amor i de viure-hi conseqüentment.
Fent el salt en el temps, l’evangeli també ens interpel·la a cadascú de
nosaltres perquè portem a cap aquesta funció de missatgers. En certa manera,
tothom som més o menys corresponsables de difondre la bona notícia amb els
nostres gestos, les nostres actituds i les nostres obres, en els entorns on ens
movem quotidianament. No hi ha millor manera de ser testimonis d’aquest
missatge que amb la seva posada en pràctica, malgrat les dificultats, les pors o
els dubtes que, sovint, ens assalten. Com a l’Evangeli, sempre quedaran racons
per a la felicitat i per a l’alegria que també cal saber aprofitar.
D.P.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura del llibre d’Isaïes Is 66:10-14c
Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa tots els qui l’estimeu. Estigueu contents amb
ella tots els qui portàveu dol per ella; sereu alletats amb l’abundància del seu consol, i
xuclareu les delícies de la seva llet. Això diu el Senyor: «Jo decantaré cap a ella, com un riu,
la pau i el benestar, la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant. Els teus nodrissons
seran portats al braç, i amanyagats sobre els genolls. Com una mare consola el seu fill, jo
també us consolaré: a Jerusalem sereu consolats. Quan ho veureu, el vostre cor bategarà
de goig i reviuran com l’herba els vostres ossos.» La mà del Senyor es farà conèixer als
seus servents.
Salm responsorial sal. 65 (66)
Aclama Déu, tota la terra.
Canteu la glòria del seu nom,
canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu:
«Que en són, d’admirables, les
teves obres!

Que n’és, d’admirable, el que fa amb
els homes!

Tota la terra es prosterna al teu
davant
i canta per a tu, canta al teu nom.
Veniu a contemplar les gestes de
Déu.

Veniu, escolteu-me,
els qui sou fidels a Déu,
i us contaré el que ha fet per mi.
Beneït sigui Déu: no ha refusat la meva
súplica
ni m’ha negat el seu amor.

Convertí la mar en terra ferma,
passaren el riu a peu eixut.
Celebrem, doncs, la seva gesta!
Ell governa sempre amb el seu poder.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia Ga 6, 14-18
Germans, Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de nostre Senyor
Jesucrist. En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. Ni la circumcisió
ni la incircumcisió no tenen cap valor. L’únic que val és que hàgim estat creats de nou.
Que la pau i la misericòrdia de Déu reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri i
sobre l’Israel de Déu. A part això, que ningú no m’amoïni, perquè jo porto en el meu cos
les marques distintives de Jesús. Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui
amb el vostre esperit. Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 10, 1-12, 17-20
En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s’avancessin
de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar. Els deia: «Hi ha
molt a segar i pocs segadors: demaneu a l’amo dels sembrats que enviï homes a segarlos. Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no

us atureu a saludar ning’u pel camí. Quan entreu en una casa digueu primer: Pau en aquesta
casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a
vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa, i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els
treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble us reben
bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d’aquell
lloc: El Regne de Déu és a prop vostre.
Salmo responsorial 66
Cantad a Dios con alegría,
habitantes todos de la tierra;
cantad himnos a su glorioso nombre,
cantadle gloriosas alabanzas.
Decidle a Dios:
Tus obras son maravillosas.

Convirtió el mar en tierra seca,
y nuestros antepasados cruzaron el
río a pie.
¡Alegrémonos en Dios!
Con su poder, gobierna para siempre;

Todo el mundo te adora
y canta himnos a tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
las maravillas que ha hecho por los
hombres:

¡Venid todos vosotros,
los que tenéis temor de Dios!
Escuchad, que voy a contaros
lo que ha hecho por mí!
Bendito sea Dios,
que no rechazó mi oración
ni me negó su amor!

Gestos de solidaritat
El nombre de gestos de gratuïtat que s’estan
fent en multitud de famílies per poder subsistir és
espectacular i en la majoria de casos passa
desapercebut. Tots en tenim coneixement de ben
alliçonadors. I no ens pensem que els
capdavanters d’aquesta moguda solidària siguin
les persones més riques. Trobem avis que amb la
seva petita pensió encara es treuen el pa de la
boca perquè els seus fills i néts, a l’atur o
hipotecats, no visquin en la indigència. Trobem
persones que no es compren unes sabates per
poder fer un donatiu a una entitat solidària i fiable. Ja hi toca el literat John Steinbeck, premi
Nobel quan escriu: “Si tens problemes o et trobes
malalt o necessitat... fía’t de la gent pobra. Són
els únics que et voldran ajudar... els únics!”.
Encara que l’egoisme constitueixi una
marca humana, el desig d’estimar i de ser estimat,
el desig de fer confiança i de generositat… són

sentiments molt més forts en cada persona.
Només en aquest potencial espiritual podrem
trobar la solució per a un món que mai no
s’acabarà d’arreglar.
Què ens espera en aquesta espiral desbocada de retallades i de pèrdua de drets
humans?...
“Sens dubte, anirà creixent la impotència,
la ràbia i la desmoralització de molts. És previsible que augmentin els conflictes i la delinqüència.
És fàcil que creixi l’egoisme i l’obsessió per la
pròpia seguretat. Però també és possible que vagi
creixent la solidaritat. La crisi ens pot fer més
humans. Ens pot ensenyar a compartir més el
que tenim i no necessitem. Es poden estrènyer
els llaços i la mútua ajuda dins de les famílies.
Pot créixer la nostra sensibilitat envers els més
necessitats. Serem més pobres, però podem ser
més humans” (Antonio Pagola)
(Full Els Pins Blanes)

