Lectures del 3 de Març
Diumenge 3 de Quaresma any C
1ª lectura: Ex. 3,, 1-8. 10, .1 3-15.
Salm
102 (103), 1-4. .6-8.i 11.
2ª lectura: 1C 10, 1-6. 10-12
Evangeli : Lc. 13, 1-9

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Matilde Páramo Díaz, de 72 anys; i a la família d’en
Josep Aragay Hidalgo, de 79 anys.

PREPAREN CASAMENT
David Adan Luque i Beatriu Miró Rebollo, tots dos de Poblenou, preparen el
seu casament per celebrar a Santa Cristina
de Lloret.

C.E.ANEM A CAMINAR
Aquest dilluns dia 25 es fa la sortida a
Collserola.

ASSISTÈNCIA MENJADOR
Any 2009:
Any 2010:
Any 2011:
Any 2012:

5.005 àpats
10.489
11.349
10.743

ϮϬϭϭ

2012

2011

/ŶŐƌĞƐƐŽƐŽŶĂƚŝƵƐ
ZĞƐƚĂŝŶŐƌĞƐƐŽƐ
dŽƚĂů/ŶŐƌĞƐƐŽƐ
^>KϬϭͬϬϭͬϮϬϭϮ
dKd>

ϭϱ͘ϬϬϱ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϲϯϭ͕Ϭϴ
ϰϱ͘ϲϯϲ͕Ϭϴ
ϯϯ͘ϭϯϰ͕Ϭϱ
ϳϴ͘ϳϳϬ͕ϭϯ K<

ϮϬ͘ϲϱϱ͕ϵϳ
ϯϭ͘ϱϱϮ͕ϱϲ
ϱϮ͘ϮϬϴ͕ϱϯ
Ϯϵ͘ϭϱϮ͕ϮϮ
ϴϭ͘ϯϲϬ͕ϳϱ

^ĞŚƌƐ
ůŝŵĞŶƚƐǀĂƌŝƐ
dŽƚĂůĂůŝŵĞŶƚƐ
ZĞƐƚĂĚĞƐƉĞƐĞƐ
ůďĂƌĂŶƐ
dKd>^W^^

Ͳϯϳ͘ϵϴϯ͕Ϯϴ
Ͳϭ͘ϲϯϴ͕ϭϰ
Ͳϯϵ͘ϲϮϭ͕ϰϮ
Ͳϵ͘ϲϯϭ͕ϵϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϰϵ͘Ϯϱϯ͕ϯϲ K<

Ͳϯϲ͘ϰϵϳ͕ϴϰ
Ͳϭ͘ϯϮϮ͕ϯϭ
Ͳϯϳ͘ϴϮϬ͕ϭϱ
Ͳϰ͘ϰϱϬ͕ϲϯ
Ͳϯ͘ϲϭϴ͕ϱϴ
Ͳϰϱ͘ϴϴϵ͕ϯϲ

dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐƐŽƐнƐĂůĚŽĂϬϭͬϬϭͬϮϬϭϮ
dŽƚĂůĚĞƐƉĞƐĞƐ
^ĂůĚŽĂďĂŶĐƐ
ůďĂƌĂŶƐ
WƌĞƐƚĂƚ
dŽƚĂůůŝƋƵŝĚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

ϳϴ͘ϳϳϬ͕ϭϯ
Ͳϰϵ͘Ϯϱϯ͕ϯϲ
Ϯϵ͘ϱϭϲ͕ϳϳ K<
ͲϮ͘ϴϰϵ͕ϲϲ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϲϲϳ͕ϭϭ

ϴϭ͘ϯϲϬ͕ϳϱ
Ͳϰϱ͘ϴϴϵ͕ϯϲ
ϯϱ͘ϰϳϭ͕ϯϵ

ƉĞƚƐ
ϭϬ͘ϳϰϯ
ŽƐƚǆĂƉĞƚ;ƐŽůƐŵĞŶũĂƌͿ
Ͳϯ͕ϲϵ ϭ͕Ϭϭй
ŽƐƚǆĂƉĞƚ;ƚŽƚĞƐůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐͿE>/^/^&/E>^EzϮϬϭϮ Ͳϰ͕ϱϴ ϭϯ͕ϯϵй

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϰϳϭ͕ϯϵ

ϭϭ͘ϯϰϵ
Ͳϯ͕ϲϱ
Ͳϰ͕Ϭϰ

anàlisi dades finals 2012
/ŶŐƌĞƐƐŽƐ͗
ƉĂĚƌŝŶĂŵĞŶƚƐŵĞƚăů͘ůŝĐŝƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĞƐ
ZĞďƵƚƐĚŽŵŝĐŝůŝĂƚƐ
KEd/h^͘DKs/d>
KEd/h^ZKdZz>h>>>
KEd/h^Z/d^>>>
KEd/h^&^d/s>>>>
KEd/h^/yWE^/KE^WK>EKh
KEd/h^ELE/D^
KEd/h^W/E^K>/Z/
E/D/M/h>dhZ
DZd/>>ZΖ/E&Ed^
dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐƐŽƐ
dKd>KEd/h^
^hD/E/^dZDEd^&KEd
EKs>>sKZ
KEKDWZ
DZ,E^Zs/^/^/^dE
dZ^W^ůůƵŵŵĞŶũĂĚŽƌϮϬϭϭ
dKd>^

Ϯ͘Ϭϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬ͘ϬϮϮ͕ϲϰ
ϭϭ͘ϱϳϰ͕ϬϬ
ϳϯϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘Ϯϰϯ͕ϯϰ
ϯ͘Ϭϱϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬ͕ϬϬ
ϯϮϲ͕ϲϯ

ϭϳ͘ϵϵϭ͕Ϭϴ
ϭϮ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

/&ZE/

ϱϮ͘ϮϱϮ͕ϲϭ

ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϲϯϲ͕Ϭϴ

ͲϮ͘Ϭϯϭ͕ϱϲ
ϭ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ
Ͳϳϯϱ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϰ͘ϯϯϴ͕ϯϰ
Ͳϯ͘Ϭϱϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ͲϯϬϬ͕ϬϬ
ͲϯϮϲ͕ϲϯ
ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϲ͘ϲϭϲ͕ϱϯ

ϮϬ͘ϲϱϱ͕ϵϳ

ϭϱ͘ϬϬϱ͕ϬϬ

Ͳϱ͘ϲϱϬ͕ϵϳ

Ͳϳϰϯ͕ϵϴ

Ͳϭ͘ϭϯϯ͕Ϯϱ
Ͳϭ͘ϳϰϱ͕Ϭϲ
Ͳϵϲϵ͕ϯϳ
Ͳϭϴϴ͕ϰϬ
Ͳϭ͘ϯϭϬ͕ϰϬ
Ͳϱ͘ϯϰϲ͕ϰϴ

Ͳϯϴϵ͕Ϯϳ
Ͳϭ͘ϳϰϱ͕Ϭϲ
ͲϰϲϬ͕ϳϵ
Ͳϭϴϴ͕ϰϬ
Ͳϭ͘ϯϭϬ͕ϰϬ
Ͳϰ͘Ϭϵϯ͕ϵϮ

ͲϱϬϴ͕ϱϴ

Ͳϭ͘ϮϱϮ͕ϱϲ

ϳ͘ϵϬϱ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Diumenge 2 de Quaresma/ any C
Mentre pregava es trasmudà...

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 128,47
Caixetes ciris ................................. 31,73
Caixetes: ......................................... 7,80
Caixetes Càritas: ............................ 20,50
Menjador ..................................... 115,00

ϮϬϭϮ

ECONOMIA
MENJADOR 2012
^ddKDWd^>ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϮ

FULL

ECONOMIA 17-02-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 472
24 de febrer del 2013

No és fàcil pregar, pregar de debò, en una
pregària on tota la persona hi participa. On el cos, els
sentiments i l’amor, van junts. Pregària en la qual hom
sap el què fa, perquè ho fa i perquè ho vol fer.
O, mirant-ho d’una altra manera, on la Fe,
l’Esperança i l’Amor es conjuminen en un acte
plenament religiós dins un acte de plenitud humana.
Caldria que tothom fes un curs de pregària.
Hi ha un problema general de falta de formació,
i no és culpa precisament del poble. Als nens no se’ls ensenya a estudiar, als
joves no se’ls ensenya a escoltar, i als creients no se’ls ensenya a pregar.
I, a gairebé ningú, a actuar amb plenitud humana; és a dir, fer el que sigui,
pensant en el que fa, perquè ho fa, i fent-ho perquè vol fer-ho. I a qui menys
s’ha ensenyat, és als creients.
Prohibit pensar, reflexionar (has de creure se’ns deia), prohibit preguntar, (perquè està manat), prohibit actuar per lliure (la tradició). Resultats: rutina, rutina, rutina, cansament i abandó, especialment dels joves.
Quants assisteixen a la missa, ignorant els per quès dels rituals? Quants
resen i canten paraules que no les dirien ni les cantarien, si pensessin el que
diuen? Quants van a combregar com xais seguint-se els uns als altres de pura
rutina?
Per què la pregària no ens trasmuda? No en sortim canviats? Perquè
estem repetint dia rere dia les mateixes pregàries i peticions? És que Déu és
sord, o és que nosaltres no sabem pregar?
Com podem tenir Esperança, si pensem de rutina, si actuem de rutina, si
ni tant sols rumiem col·lectivament lo que, col·lectivament creiem?, si no ens hi
emboliquem plenament?).
P. G.
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 Gènesi Gn 15:5-12, 17-18
En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abram i li digué: «Mira el cel i posa’t a comptar
les estrelles, a veure si les pots comptar; doncs així serà la teva descendència.» Abram
cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en compte per donar-li una justa recompensa.
Després li digué: «Jo sóc el Senyor que t’he fet sortir d’Ur dels caldeus per donar-te
aquest país; serà el teu heretatge.» Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu, Senyor?»
Ell respongué: «Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, una tórtora i un
colomí.» Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de
l’altra, però no va partir els ocells. Uns ocells de presa volien abatre’s sobre els cossos
morts, però Abram els allunyava. Quan el sol s’anava a pondre, Abram caigué en un son
profund i s’apoderà d’ell un gran terror, com una foscor. Després de la posta, quan ja
s’havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig dels animals
partits. Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança i es comprometé en aquests
termes: «Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent d’Egipte fins al gran riu,
el riu Eufrat.»
Salm responsorial 26
Arribar davant vostre és el que vull,
El Senyor m’il·lumina i em salva,
Senyor, no us amagueu.
qui em pot fer por?
No sigueu sever fins a rebutjar el
El Senyor és el mur que protegeix la vostre servent,
meva vida,
vós que sou el meu ajut.
qui em pot esfereir?
N’estic cert, fruiré en la vida eterna
Escolteu el meu clam, Senyor,
de la bondat que em té el Senyor.
compadiu-vos de mi, responeu-me.
Espera en el Senyor!
De part vostra, el cor em diu:
Sigues valent! Que el teu cor no
«Busqueu la meva presència.»
defalleixi!
Espera en el Senyor!
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 3:17-4:1

Germans, nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; d’allà esperem un Salvador,
Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos
gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de sotmetre tot l’univers. Per tant,
germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniuvos així en el Senyor, estimats meus.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 9:28b-36
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar.
Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i
espurnejant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que

es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem.
Pere i els seus companyes estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren veieren
la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de
Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a
vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense saber què es deia. Mentre
parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol.
Llavors del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.»
Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret, i
aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist
Salmo responsorial137
Te doy gracias, Señor. de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.

Al escuchar el oráculo de tu boca;
todos les reyes de la tierra
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.

Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu lealtad.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor de mi alma

Extiendes tu brazo y tu derecha me
salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,no
abandones la obra de tus manos

Temptacions de Jesús al desert
VEURE
Les temptacions són una constant en la vida- el
món, la societat està plena de temptacions.
...Una d’elles és la indiferència, el no preocuparse pels altres: «Ja s’ho faran».L’Esperit bo porta a compartir els problemes dels altres, les temptacions dels
altres.
El temptador queda a l’espera. Se retira, no abandona el seu objectiu. Essencialment les temptacions
són classificades en la carn, el poder/diner i l’orgull.
El temptador comença per la fragilitat més humana: el cos. Després passa els desitjos, entre els quals
el més fort és el del diner i el poder que dóna. Finalment
el més més insidiós: l’orgull
Jesús se defensa en la Paraula de Déu.Tanmateix
no cal oblidar que surt d’una meditació-pregària de
molts de dies.
JUTJAR
Les temptacions poden resumir-se en tres grups:
La carn, bona vida, plaers, comoditats, etc. El poder i

el diner, i aquí ens és més fàcil mirar més amunt,
la jerarquia, els polítics, però també nosaltres,
potser en menor escala també en tenim. I
l’orgull la més insidiosa i de la qual ningú
se’n escapa.
La comoditat, el plaer, la bona vida, la
diversió, el benestar. I tot això és lo que més
reclama la gent en aquesta crisi. Però també
remarcar que la falta de tot això desperta la
generositat de molts.
ACTUAR
Retornar a la senzillesa, a la moderació
en el menjar i el vestir.
No mirem la culpabilitat dels altres, sinó
les nostres, encara que siguin més petites,
perquè nosaltres teníem la Paraula de
l’Evangeli per no caure en les temptacions.
No vulguem donar lliçons als altres, però
siguem generosos amb els caiguts, i crítics amb
els realment culpables.
(Grup Reflexió Adults)

