ECONOMIA 20-01-13
Col.lecta: ................................... 106,36
Caixetes ciris ............................... 43,99
Caixetes: ....................................... 4,65
Caixetes Càritas: .......................... 10,72
Menjador .................................... 20,00

Lectures del 3 de febrer
Diumenge 4 de durant l’any any C
1ª lectura: Jr 1, 4-5. 17-19.
Salm
70 (71), 1-6. 15 i 17.
2ª lectura: ! C 13, 4-13
Evangeli : Lc. 4, 21-30

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Montserrat
Pascual Vendrell, de 82 anys

BATEIG
Aquest diumenge a la 1 batejarem a la
Martina Pérez Parera que va néixer el
setembre del 2012

REUNIÓ
GRUP CELEBRACIONS
Dilluns dia 28, a 2/4 de 10, reunió del
grup de Celebracions.

MÚSICA I CORAL
Cada setmana es fan dues hores de

Diumenge 3 de durant l’any/ any C

C.E. ANEM A CAMINAR

Avui he sentit la seva veu, aquí em teniu

Dilluns, dia 28, sortida del quart dilluns
a Sant Pere de Riu, des de Sadernes.

INFORMÀTICA
Cada dimarts de 7-8 de la tarda es fan
inscripcions pels que volen aprendre
informàtica.

NOCES DE CANÀ
VEURE
No tenen vi. Maria està atents. No li toca
vigilar si tot va bé. Tanmateix sap veure i prevenir, la situació en que estaran els nivis si arriba a faltar vi.
Les ompliren fins dalt. Els treballadors
fan la feina ben feta, no a mitges o sense interès
tot hi no saber de què va.
No ha arribat la meva hora. Sempre és
hora de fer el bé, sempre és hora d’ajudar,
d’animar, de consolar, de servir.
Actitud d’escoltar. Jesús escolta Maria.
Els servents a Jesús. Actitud de fer (acció).
Actitud d’empatia posar-nos en el lloc dels
altres.
Confiança de Maria en Jesús.
JUTJAR
No veiem, en la societat actual aquestes
tres actuacions que veiem en l’evangeli. No la
trobem en la nostra Jerarquia ni en els nostres
polítics, comissions, reunions,... i passen
mesos, sinó anys, abans de resoldre necessitats
reals.
Però les trobo en mi? Atenció per a prevenir alguna necessitat de l’altre?

(continua a dins)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 193,77
Caixetes ciris ............................... 65,18
Caixetes: ....................................... 7,05
Caixetes Càritas: .......................... 15,76
Menjador .................................... 85,00

classe de música i piano, i també estem fent
inscripcions per aquells que volen formar
part d’una Coral.

FULL

ECONOMIA 13-01-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 468
27 de gener del 2013

«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit, m’ha enviat a
portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn
a la llum...» Lc 4,18
L’itinerari de Jesús que ens mostra l’evangeli és realment engrescador, és el
que volem seguir els cristians. Ell, Jesús, es deixa educar com a bon jueu des de
petit, fins que pren consciència de sí mateix, quan seria un jove d’avui, un adult de
trenta anys del seu temps. Passa per l’escola del Baptista, passa pel silenci i per
tants interrogants del desert, de la realitat que l’envoltava. Fins que es reconeix
plenament fill estimat en mans del Pare, i enviat a ser germà de tots, enviat a
proclamar la bona nova als pobres, a trencar cadenes, a destronar poders amb
humilitat i estimació.
Jesús ho té clar, l’evangelista ho posa en boca seva a la sinagoga, davant del
seu poble reunit. Sabem bé com acaba aquesta narració i tota la seva vida, rebutjat
pels seus coneguts, abandonat per tots i, finalment, mort en una creu.
Però, qui li treu a Jesús la veritat del seu camí? El secret de saber-se plenament
estimat per Déu, de sentir-se enviat i respondre, arriba fins aquí. Fins a nosaltres,
que podem acollir la mateixa experiència d’amor, passi el que passi en les nostres
vides. Si no fos així, com podríem anunciar aquesta bona nova? Per això el que
escriu l’evangeli se’n cuida que els fets importants viscuts i que anaven de boca en
boca, quedin ordenadament escrits.
I l’Esperit de Jesús segueix viu, i encara ara amb aquesta paraula ens podem
sentir cridats a viure com a germans. Com és possible que les diferències entre rics
i pobres siguin cada vegada més grans? Aquesta pregunta té una resposta ben fàcil,
tots la sabem. Jesús, per proclamar la bona notícia als pobres, no ho fa pas des de
la riquesa ni des del poder. Per arribar a proclamar les benaurançes, sap què vol dir
passar necessitat. Sap com és una vida sòbria, humil i senzilla.
No serà que el nom de cristià, cristiana, queda profanat quan tanquem les
entranyes a qui no pot aixecar el cap per viure, quan no compartim, quan faltem a
la justícia?
No serà que molts estem encadenats als nostres egoismes i oprimits per la
por a no tenir seguretats?
Senyor, trenca les nostres cadenes, que els únics lligams siguin les xarxes de
mans. A.T.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 de Nehemies Ne 8::1-4a, 5-6. 8-10
En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei en presència del poble
reunit a la plaça de davant la porta de les Aigües, i des del matí fins al migdia el llegí davant
de tothom: homes, dones i criatures capaces d’entendre-la. Tot el poble escoltava atentament
la lectura del llibre de la Llei. Esdres, mestre de la Llei, estava dret dalt una tarima de fusta
preparada expressament. Obrí el llibre a la vista de tot el poble, ja que des del lloc on era
dominava tothom, i així que l’obrí, tot el poble es posà dret. Esdres beneí el Senyor, Déu
gran, i tot el poble alçà les mans i respongué: Amén, amén. Després es prosternaren amb el
front a terra, i adoraren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la Llei de Déu, i alguns
levites n’exposaven el sentit, perquè la lectura fos entenedora. El governador Nehemies, el
sacerdot Esdres, mestre de la Llei, i els levites que exposaven al poble el sentit de la Llei,
digueren a tota la gent: «La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor nostre Déu: no us
entristiu ni ploreu.» Perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la Llei. Els
digué, doncs: «Aneu-vos-en ara. Mengeu i beveu i repartiu-ne als qui no s’havien portat
res que la diada d’avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el
goig del Senyor serà la vostra força.»
Salm responsorial 18:
És perfecta la llei del Senyor,
i l’ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.

Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben
presos,
tots són justíssims.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són
transparents,
il·luminen els ulls.

Les paraules que em surten dels
llavis
i els pensaments que el meu cor
medita,
que us siguin agradables, Senyor,
penyal meu, redemptor meu.

Lectura de la carta als cristians de Corint 1C 12:12-30
Germans, el Crist és com el cos humà: és un encara que tingui molts membres, ja
que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o
grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots
ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit. Ara bé, el cos no consta d’un sol
membre, sinó de molts.
Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun formeu els seus membres.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 1:1-4; 4:14-21
Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure una narració dels fets ocorreguts

entre nosaltres, guiant-se per l’ensenyament que hem rebut d’aquells que des del principi
en foren testimonis de vista i després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informarme minuciosament de tot des dels orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho
en una narració seguida, perquè coneguis la solidesa de l’ensenyament que has rebut.
En aquell temps Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder de l’Esperit. La seva
anomenada s’estengué per tota la regió. Ensenyava en les sinagogues d’ells i tothom el
lloava. I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte anà a la Sinagoga, com tenia
costum, i s’aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el
passatge on hi ha escrit: «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per
portar la Bona Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als
cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del
Senyor.» Després plegà el volum, el donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. Tots els
qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui
sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.»
Salmo responsorial 18
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos
(continua del darrera)
Decisió en la meva actuació o en buscar
qui pugui el servei?
Hi ha Plenitud en les meves actuacions?
Hi ha sinceritat en l’avaluació de les meves
capacitats? O por instintiva al compromís?
La confiança va immersa en la fe? Com
s’adquireix aquesta confiança?
Jesús comença la seva missió amb una
festa.
ACTUAR
Celebrar amb alegria. Les misses no
haurien de ser tant serioses i encarcarades.
Atenció a les necessitats dels altres, també

La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Que te agraden las palabras de mi boca
y llegue a tu presencia el meditar de mi
corazón Señor,
roca mía, redentor mío.
en la família i els que tenim aprop.
Les urgències en l’actuació a vegades
no permeten gaire reflexió, però sempre hi ha
d’haver RAUXA I SENY en tot acte humà.
RAUXA per exposar-se a l’error
d’apreciació. SENY, per minorar el risc. Però
sempre Valentia i decisió, quan se tracta
d’animar, d’ajudar, de consolar, de servir, als
altres.
No sempre és fàcil. Per això és bo confiar en agrupacions que tenen més capacitat
d’acció. Però elles no ens han de servir
d’excusa per no fer al 100x100 les nostres
capacitats.
Grup Reflexió Adults

