Lectures del 20 de gener
Diumenge 2 de durant l’any any C
1ª lectura: Is 62 1-5.
Salm
95(96) 1-3. 7-10.
2ª lectura: ! C 12, 4;-11
Evangeli : Jo. 2, 1-12

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Dolors
Modorell Camps, de 88 anys.

ACTIVITATS
Han tornat a començar les classes de
música, informàtica, de català.
Inscripcions de les classes informàtica:
cada dimarts de 7-8 vespre.

SIGNES D’ESPERANÇA
Crides que podem sentir d’estar
a punt...
-Volem fer camí i no tenim por, perquè
tenim tot el temps i l’esperit del Senyor. El
Regne és viu avui –en nosaltres- perquè tots
som testimonis del Crist.
-El meu camí no és fàcil, a vegades tinc
por, a vegades no tinc força però vull se(continua a la pàgina de dins)

Baptisme del Senyor/ any C

Saldo mes de novembre ......... 1.848,78
Entrades
Ciris ....................... 282,52
Caixetes ................. 369,80
Col.lectes ............... 775,18
Llum .................... 1.480,75
Donatius ................... 60,00
Total entrades ... 2.968,25 ..... 2.968,25
Despeses
Telèfon ..................... 63,37
Llum ....................... 345,24
Neteja .................... 346,73
Desplaçament ........... 30,00
Seg.Social ................ 19,23
Agenda
Llatinoam. .............. 246,00
Com.bancs ................. 5,50
Col.lecta
Germanor ............... 311,72
Full parroquial .......... 48,75
Varis ......................... 58,45
Ferreteria ................. 30,75
Total despeses1.505,74 ......... 1.505,74

Una lliçó de humilitat
Els gestos de Jesús sempre ens
sobten. Aquest diumenge el bateig de
Jesús ens dóna una profunda lliçó de
humilitat. Va a ser batejat com altres, no
fa ús de poder, no demana cap tracta
especial, ni el cerca.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 114,89
Caixetes ciris ............................... 40,06
Caixetes: ..................................... 84,40
Caixetes Càritas: .......................... 62,21
Menjador .................................. 135,00

ECONOMIA DESEMBRE

Romanent desembre .............. 3.420,29

Factures pendents
full informatiu .......... 164,00
ciris ..................... 1.121,64
Partícules .................. 26,00
Neteja .................... 198,66

FULL

ECONOMIA 06-01-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 466
13 de gener del 2013

A la nostra societat, la humilitat, per
molts ja no és un valor. Sovint s’ associa
la humilitat amb pobresa material. Ens
pot agradar fer-nos notar i volem estar
per damunt, centrats en el nostre jo i el
per a mi. Jesús ens pregunta: I quin lloc tenen els altres?
Si som humils podem ser persones racionals, capaces d’ acceptar canvis,
ser creatius, intuïtius, capaços d’ admetre i corregir els nostres errors, de
veure en els altres la imatge de Déu i tractar als altres amb consideració i
comprensió.
Jesús ens ensenya que la veritat font de la humilitat és l’ amor. I,
sobretot, aquesta ens dóna la habilitat de viure de manera conscient, aquí i
ara , aquests valors que Jesús ens va ensenyar. Aquell que lluita per ser servidor dels altres, creix interiorment en generositat i amor.
V.T. i E.M.

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 profeta Isaïes Is 40: 1-5. 9-11
«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu amorosament a
Jerusalem, crideu i digueu-li que s’ha acabat la seva servitud, ha estat perdonada la seva
culpa: ha rebut de mans del Senyor doble pena per tots els seus pecats.» Escolteu una veu
que crida: «Obriu en el desert una ruta al Senyor, aplaneu en l’estepa un camí per al nostre
Déu. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es
tornarà una plana, el terreny escabrós serà una vall. Llavors apareixerà la glòria del Senyor
i la veurà tothom alhora. La boca del Senyor ho ha dit.»
Puja en una muntanya ben alta, missatger que anuncies a Sió la Bona Nova! Tu que
portes bones noves a Jerusalem, alça ben fort el teu crit, alça’l ben fort, no tinguis por!
Digues a les viles de Judà:«Aquí teniu el vostre Déu! El Senyor Déu arriba amb poder, el
seu braç domina tota cosa, l’acompanya el fruit de la seva victòria, el precedeixen els seus
trofeus; vetlla com un pastor pel ramat, l’aplega amb el seu braç, porta al pit els anyells,
acompanya les ovelles que crien.»
Salm responsorial 103
Senyor, Déu meu, que en sou,
de gran!
Aneu vestir d’esplendor i majestat,
us embolcalla la llum com un mantell.
Heu estès el cel com una vela,
i dalt les aigües us heu fet un palau.
Preneu els núvols per carrossa
i avanceu sobre les ales dels vents,
teniu els vents per missatgers,
el foc i les flames per executar les
ordres.
Que en són, de variades,
Senyor, les vostres obres,
i totes les heu fetes amb saviesa.
La terra és plena de les vostres
criatures.

Aquí teniu el mar, immens per totes
bandes,
són incomptables els animals que
s’hi mouen,
des dels més petits fins als més
grans.
Tots esperen de la vostra mà
que els doneu l’aliment al seu temps:
els el doneu, i ells l’arrepleguen,
així que obriu la mà, mengen a
desdir.
Però si deixeu de mirar-los es
desconcerten,
si els retireu l’alè, expiren
i tornen a la pols d’on van sortir.
Quan envieu el vostre alè, reneix la
creació,
i renoveu la vida sobre la terra.

Lectura de la carta de sant Pau a Titus Tt 2:11-14; 3:4-7
Estimats: s’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens ensenya que
abandonem la impietat i els desigs mundans, per viure en aquest món una vida de sobrietat,
de justícia i de pietat, mentre esperem que es compleixi feliçment la nostra esperança, que
es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu gran i salvador nostre. Ell s’entregà a si mateix per

nosaltres un poble ben seu, apassionat per fer el bé. Quan s’ha revelat la bondat de Déu,
salvador nostre, i l’amor que ell té als homes, no l’han mogut les obres que nosaltres
podíem haver fet, sinó la seva bondat que ens salva amb un bany d’aigua regenerador i
amb el poder renovador de l’Esperit Sant, que ell ha vessat a mans plenes sobre nosaltres
per Jesucrist, el nostre salvador; així, justos per la seva gràcia, som hereus de la vida
eterna, que des d’ara tenim dret a esperar.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 3:15-16, 21-22
En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fóra potser el
Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és
més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà
amb l’Esperit Sant i amb foc.» Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou
batejat. Mentre pregaba, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com
un colom i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.»
Salmo responsorial, 103
¡Cuán grande eres, Señor y
Dios mío!
Te has vestido de gloria y esplendor;
te has envuelto en un manto de luz.
¡Tú extendiste el cielo como un velo!
¡Tú afirmaste sobre el agua
los pilares de tu casa, allá en lo alto!
«Conviertes las nubes en tu carro;
¡viajas sobre las alas del viento!
Los vientos son tus mensajeros
y las llamas de fuego tus servidores.
¡Cuántas cosas has hecho, Señor
Todas las hiciste con sabiduría;
¡la tierra está llena de todo lo que has

creado!
Allí está el mar, ancho y extenso,
donde abundan incontables animales,
grandes y pequeños;
Todos esperan de tu mano,
que les des su comida a su tiempo.
Tú les das, y ellos recogen;
abres la mano, y se llenan de lo mejor;
Si escondes tu rostro, se espantan;
si les quitas el aliento, mueren
y vuelven a ser polvo.
Pero si envías tu aliento de vida, son
creados,
y así renuevas el aspecto de la tierra.

(ve del darrera) signes d’esperança
guir-ho, sé que demà serà millor.
-animeu-vos
-viure l’autèntica alegria
-a fer: que ningú pateixi en soledat,
perquè és un doble patiment.

-a compartir tant com puguem.
-donat que cada dia hi ha més «faraons
d’Egipte», cal trobar «el desert»
-fem «maratons» cada dia.

