ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat a
les famílies de José Latorre Hernández, de
92 anys; i de Filomena Prat Tocabens,79
anys.

CARITAS
Assistència menjador novembre: 903
Necessitem voluntaris pel menjador

PREPARACIÓ CELEBRACIÓ
NIT DE NADAL
Pels qui penseu venir a la
CELEBRACIÓ DE LA NIT DE NADAL
(Missa del Gall, 24 de desembre, dimarts,
a les 11 de la nit)
Us convidem a preparar amb els nens/
es i joves la celebració de la NIT DE
NADAL. Ens trobarem dos dies:
- dia 14 de desembre, dissabte,
a les 12 del migdia als locals de la parròquia.
-dia 23 de desembre de 18h a
20h, als locals de la parròquia.

ECONOMIA NOVEMBRE
Saldo octubre ......................... 1.720,31
Entrades
Agendes ..................... 153,70
Col.lecta Germanor .... 601,85
Col.lectes ................... 551,03
Ciris ........................... 242,31
Caixetes ..................... 129,31
Llum menjador ........ 1.072,22
Donatiu ...................... 350,00
Total entrades ....... 3.100,42 .. 3.100,42
Sortides
Full parroq. .................. 71,25
Pag.Web .................... 105,75
Ferreteria ....................... 2,25
Neteja ........................ 203,96
Seg.Social .................... 54,60
Llum ......................... 1203,90
Butà ........................... 123,20
Telèfon ......................... 61,11
Ajuntament ................... 93,72
Papereria .................... 103,22
Mat.Neteja ................... 34,85
Com.Bancs .................... 2,50
Flors ............................ 43,00
Agendes ..................... 209,00
Total sortides ........ 2.312,31.. 2.312,31
Romanent Novembre ............ 2.508,42

Celebracions i activitats
14 de desembre, dissabte, de 12-13h.
Preparació NIT de NADAL
amb nens/es i joves
17 de desembre, dimarts, 2/4 de 9 (20,30)
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

22 de desembre, diumenge, 12 h.
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

Parròquia Poblenou

Diumenge 3 d’Advent
1ª lectura: Is. 36, 1-6. 10; Salm
145 (146); 2ª lectura: Jm 5,. 7-10
Evangeli : Mt. 11, 3-11

Segon diumenge d’Advent anyA

Nadal 2013

Lectures del 15 de desembre

Disasbte dia 14 hi ha la sortida del
segons dissabtes; aquesta vegada pujar a
Rocacorba des de l’ermita de Sant Nicolau.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 149,10
Caixetes ciris ............................. 100,40
Caixetes: ................................... 115,00
Caixetes Càritas: .......................... 75,25
Menjador .................................. 195,00

C.E. ANEM ACAMINAR

FULL

ECONOMIA 01-12-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
8 de desembre del 2013 Núm. 513

23 de desembre, dilluns de 18h- 20h.
Preparació NIT DE NADAL
amb nens/es i joves

24 de desembre, dimarts, a les 11 nit
MISSA DEL GALL

25 de desembre, dimecres, 10 i 12 matí
NADAL
29 de desembre, diumenge , a la 1 migdia
CONCERT DE NADAL
Coral Pinedenca

10 de gener, divendres A les 9 del vespre
QÜESTIONARI,
SÍNODE SOBRE LA FAMÍLIA

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 de Isaíes Is,. 11, 1-4
Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels.
L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit
de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de reverència pel Senyor; esperit que li
inspiri com reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences ni decidirà pel que senti a dir; farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres.
(Is 11, 5-10)
S’armarà de justícia,
se cenyirà de fidelitat.
El llop conviurà amb l’anyell,
la pantera jaurà amb el cabrit;
menjaran junts el vedell i el lleó,
i un nen petit els guiarà.
La vaca i l’óssa pasturaran juntes,
jauran plegades les seves cries.
El lleó menjarà palla com el bou,
l’infant de llet jugarà
vora el cau de l’escurçó,
el nen ficarà la mà

a l’amagatall de la serp.
Ningú no serà dolent ni farà mal
en tota la muntanya santa,
perquè el país serà ple
del coneixement del Senyor,
com l’aigua cobreix
la conca del mar.
Aquell dia, el rebrot de Jessè
s’alçarà com a bandera
entre els pobles;
les nacions li demanaran consell,
i el lloc on habitarà serà gloriós

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm. 15, 4-7
Germans, tot el que fou escrit en altre temps, va ser escrit per a instruir-nos; així,
gràcies a la constància i al consol que ens donen les Escriptures, mantenim l’esperança. Que
Déu, de qui provenen la constància i el consol, us concedeixi de viure unànimement i
d’acord els uns amb els altres, a exemple de Jesucrist; així, amb un sol cor i a una sola veu,
glorificareu el Déu i Pare de Jesucrist, Senyor nostre.
Per això, acolliu-vos els uns als altres, tal com el Crist us ha acollit, per a glòria de
Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt. 3, 1-7.11-12
Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de
Judea dient:
—Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:

És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.
Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu aliment eren
llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la
regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els va dir:
Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort
que jo, i jo no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb
foc. Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era; entrarà el blat al graner, però cremarà
la palla en un foc que no s’apaga.
(Is 11, 5-10)
Siempre irá revestido de justicia y
verdad.
Entonces el lobo y el cordero vivirán
en paz, el tigre descansará al lado
del cabrito, el becerro y el león crecerán juntos
y se dejarán guiar por un niño pequeño.
La vaca y la osa serán amigas,
y juntas descansarán sus crías.
El león comerá hierba, como el buey.
El niño jugará en el escondrijo de la
cobra

y meterá la mano en el nido de la víbora.
En todo mi monte santo
no habrá quien haga ningún daño,
porque así como el agua llena el mar,
así el conocimiento del Señor llenará
todo el país.
En aquel tiempo
el retoño de esta raíz que es Jesé
se levantará como una señal para los
pueblos;
las naciones irán en su busca,
y el sitio en que esté será glorioso.

Els nostres profetes: Joan Baptista
En els evangelis trobem la gran valoració i estimació entre Jesús i Joan Baptista. Ja
Lluc els relaciona en els anuncis del seu naixement i en els episodis entre les cosines Maria
i Elisabet.
Joan es presenta com un amic de Déu, allunyat del temple, sobri, exigent, anunciador
en el desert d’uns nous temps i de la crida a penitència. Jesús es mostra interessat, admirador, i a la vegada diferent en la seva manera de parlar de la conversió i d’un Déu pare de
tots. Un cap a l’altre es tenen paraules d’una gran lloança , com trobem en els evangelis. El
passatge principal és el baptisme de Jesús per Joan. I Jesús, comença de ferm la seva
missió a la mort de Joan, amb la qual se sent profundament commogut. ( A.T.)

