Col.lecta:(Seminari) ................... 281,61
Caixetes ciris ............................... 49,93
Caixetes: ..................................... 36,18
Caixetes Càritas: .......................... 32,22
Menjador .................................. 155,00

Lectures de 31 de Març
Diumenge dePasqua l’any C
1ª lectura: Ac. 10, 34. 37-43; Salm 117
( 118) , 1-2. 16-17. 22-23; 2ª lectura:
Col. 3, 1-4; Evangeli : Jo. 20, 1-9

BATEIG
Aquesta setmana vam batejar a Lucia
Pérez Carmona.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Aquest dimarts a 2/4 de 9 del vespre
ens trobarem en la Celebració del Perdó.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dilluns dia 25 es fa la sortida als estanys
de Sils.

DEMANEM RENOVACIÓ
Demanem al nostre germà Francesc,
que com a bisbe de Roma, sigui ferm en
allò que va dir: «voldria una església pobre
amb els pobres».
Li demanem que faci passos per la
igualtat homes-dones en tots els estaments
eclesials.
Li demanem un avançar en la
democratització i participació dins l’església.
Li demanem al nostre germà Francesc
que impulsi l’hàbit d’escoltar el que es mou
dins les comunitats.
Li demanem un pas decidit en fer que
l’Església (i també el Vaticà) estigui conforme amb l’Evangeli. I també una mirada
diferent a tot el relacionat amb la moral
sexual.

Celebracions Pasquals 13
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge 17 març, a les 12
Dimarts Sant, 26 març, a 2/4
de 9 del vespre (20,30)

Diumenge de Rams / any C

DIVENDRES SANT
29 de març
10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió

Fragments d’homilies d’Òscar Romero,
assassinat el 24 de març del 1980
«Hi ha un criteri per saber si Déu està en nosaltres
o no: tot el qui es preocupa pel famolenc, pel qui és
pobre, presoner o malalt té molt a prop Déu, perquè
sempre està en el més pobre...La religió no vol pas dir
resar molt, dir moltes paraules, més aviat és com jo em
comprometo amb el més pobre, perquè Déu és
allà»(Febrer 78)

INFORMATIU

ECONOMIA 17-03-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 476
24 de març del 2013

DIUMENGE DE RAMS

3/4 de 12: Benedicció dels Rams

DIJOUS SANT

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
30 de març
10 vespre: Vetlla Pasqual

28 de març
PASQUA
8 del vespre: Celebració Sant Sopar
10 del vespre: vetlla de pregària

31 de març
Misses a les 10 i 12 del matí

FULL

24 de març

«La vida sempre evoluciona. l’Església s’ha de renovar. No podem conservar les velles tradicions que ja no serveixen per res, molt més aquelles
estructures que atropellen, que són injustes, que provoquen que tants germans
sofreixin» (febrer 79)
«La Paraula de Déu ens convida a viure una religió sense decàlegs ni
dogmes ni teories, més aviat la religió que ens fa viure compromesos amb la
realitat de la vida: amb opcions personals, íntimes, amb conversió de cor, amb
sinceritat i veritat» (Abril 79)
«És immensa la missió del profeta, ha de parlar encara que no l’escoltin.
No podem callar com a església profètica, hem de cridar contra tanta corrupció;
no podem ser com gossos muts. De què serveix un gos mut per cuidar i vigilar la
casa? (juliol 79)
«Pregar, parlant amb Déu i no fer res, no és pregar. Això és ganduleria,
passivitat, conformisme. Quan algú intenta transformar la vida, el seu entorn, i
demana força a Déu per poder fer-ho, això és pregar» (Juliol 79)
«Li demano al Senyor, durant la setmana tot recollint el clam del poble i el
dolor de tants crims, la ignomia de tanta violència, que em doni la paraula oportuna per consolar, per denunciar, per fer una crida a l’arrepentiment» (23 de
març 80). L’endemà l’assassinaven al peu de l’altar.
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 50,4-7)
El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sàpiga sostenir
els cansats. Un matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti com un deixeble. El
Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrera: he parat
l’esquena als qui m’assota-ven i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat la
cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per
vençut; per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.

Salm responsorial Sl 21
Tots els qui em veuen es riuen de mi,
amb els llavis i amb el cap prenen aires
de mofa:
«S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi,
doncs;
que el salvi, si tant se l’estima.»
M’envolta una munió de gossos,
em rodeja un estol de malfactors,
m’han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos.

Es reparteixen entre ells els meus
vestits,
es juguen als daus la meva roba.
Almenys vós, Senyor, no us allunyeu;
força meva, cuiteu a defensar-me
Anunciaré als meus germans el vostre
nom,
us lloaré enmig del poble reunit.
Fidels del Senyor, lloeu-lo,
fills de Jacob, glorifiqueu-lo,
reverencieu-lo, fills d’Israel.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2,6-11)
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat
amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant
als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins
a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui
el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu
Pare.

Salmo responsorial Sal 21
Al verme, se burlan de mi,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre, si tanto lo quiere. »

Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.

Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.

Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel.

ECONOMIA PARRÒQUIA 2012
Despeses
Ciris ....................................... 2.928,05
Flors ......................................... 236,00
Partícules ................................... 126,00
Full bisbat .................................. 217,50
Full Informatiu ........................... 359,00
Agendes .................................... 458,00
Publicacions .............................. 690,00
Reparacions .............................. 612,72
Assegurança .............................. 296,97
Llum-gas ................................ 3.284,38
Mat. Oficina .............................. 288,89
Telèfon,correus .......................... 783,25
Neteja .................................... 2.313,78
Desplaçaments .......................... 330,00
Varis ............................................ 67,80
Gual ............................................ 93,72
Seg. Social .................................. 76,27
Germanor12 ........................... 3.700,72
Com.Bancs ................................. 25,75
Col.lecta Seminari ...................... 269,55
Col.lecta Càritas ........................ 206,20
Col.lecta Domund ...................... 882,05
Col.lecta Mans Unides ............... 316,77
Total despeses ................... 18.563,37

Ingressos
Ciris .......................................... 3.211,58
Col.lectes diumenge ................... 9.019,89
Caixetes i donatius ..................... 4.348,32
Col.lecta germanor Novembre ...... 311,72
Col.lecta Seminari ......................... 269,55
Col.lecta Càritas ........................... 206,20
Col.lecta Domund ......................... 882,05
Col.lecta mans Unides .................. 316,77
Total ingressos ...................... 18.566,08

Romanent31-12-11 ............... 3.418.08
Ingressos ............................... 18.566,08
Despeses ............................... 18.563,87
Saldo31-12-2012 ................... 3.420,29

ECONOMIA CASTANYET 2012
Despeses
Reparacions extraordinàries ........... 3.343,00
Reparacions i manteniment ............. 3.045,85 Ingressos
Assegurança ..................................... 581,52 Lloguers ............................ 10.487,50
Com.Bancs ........................................ 43,95 Total ingressos ................ 10.487,50
Llum-Gas ......................................... 830,63
Camp treball ..................................... 661,38 Romanent31-12-11 .............. 1.894,93
Desplaçaments ................................. 640,00 Ingressos ............................ 10.487,50
Llenya .............................................. 365,68 Despeses .............................. 9.897,01
Altres ............................................... 385,00 Saldo a 31-12-12 ................ 2.485,42
Total despeses ............................ 9.897,01

