La col.lecta de Nadal que anava per
Càritas Poblenou encara no s’ha comptat.

Lectures del 12 de gener
Diumenge 2 després de Nadal any A
1ª lectura: Sir. 24, 1-3. 8-12
Salm
147 (148)
2ª lectura: Ef. 1,. 3-6. 15-18
Evangeli : Jo 1, 1-18

Recordeu que el dia 10 de gener,
divendres, a les 9 del vespre, els qui vulgueu
ens trobarem per respondre al qüestionari
del Sínode de Bisbes que es farà a l’octubre
i que el papa Francesc ha volgut que tots el
puguessim contestar a les preguntes prèvies.

Molts heu vist ja el primer numero del
butlletí de la nostra comunitat de Poblenou.
En l’última assemblea nostra vam decidir treure trimestralment un butlletí per donar a conèixer les activitats que fem perquè
les anem coneguent millor i també poder-ho
fer conèixer a la gent del barri.

FELICITACIÓ DE NADAL

Aquest diumenge a la 1 tenim el
Concert de Nadal per la Coral Pinedenca.
Des d’aquí els donem les gràcies per deleitar-nos cada any amb les seves cançons.

Fora crisi! Fora neguit malaltís!
Que del vell mig de la mar d’aigües
fosques i obscures...s’entreveu una lluïssor!
Una llumeneta que ve...
Capaç d’alegrar fins i tot al més trist!
Vine, vine, llumeneta, que no s’acabi
el teu viatge!
I s’acosta a poc a poc...
Aferrem-nos-hi amb força
Que és la llum de l’esperança!
I si nosaltres ho volem,
el seu viatge no s’acabarà mai més!
Nadal ja és aquí!
Des de sant Pol de Mar us desitgem
una bones festes de Nadal i feliç any nou a
tothom!
(La pinya i família. Nadal 2013)

Cap d’Any
Dimecres vinent dia 1 de gener, les
eucartisties seran a les 10 i 12 del matí.
l’anticipada el dimarts a les 8 del vespre.

Reis
Dilluns dia 6, festa dels reis, les
eucaristies seran a les 10 i 12 del matí. No
hi haurà anticipada de les 8 el diumenge

Condescendim-nos uns als altres
Si tu veus alguna cosa que l’altre no veu,
tingues compassió, descendeix des del teu nivell
i ajuda a l’altre veure i entendre allò que tu veus.
Tinguem l’empatia genuïna uns amb altres. Uns
no són pitjors que nosaltres o menys que
nosaltres, no és això. Ells simplement encara
no poden veure i entendre el que nosaltres JA
veiem i entenem.

BUTLLETÍ,
LA VEU DE LA PARRÒQUIA

CONCERT DE NADAL
CORAL PINEDENCA

MISSES CAP D’ANY I REIS

SAGRADA FAMÍLIA any A.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 203,08
Caixetes ciris ............................... 58,42
Caixetes: ..................................... 56,00
Caixetes Càritas: ........................ 170,50
Menjador .................................. 935,00

QUESTIONARI

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
29 de desembre del 2013 Núm. 516

Nostre Deu se’ns va presentar com humà en presencia de seu Fill únic
Jesús y aixì es va acostar al nostre nivell per a través de la seva vida a ensenyar
i curar-nos de les nostres cegueses, la nostra ignorància, insensibilitat i moltes
vegades comportament violent i despietat. En la lectura d’avui Sant Pau així
mateix ho escriu: “... sigueu condescendents els uns amb els altres perdonant
mútuament, així com el Jesús us ha perdonat, així facin vosaltres.”
Així ajudant a altres veure el que veiem nosaltres, també fem aquest
miracle. També això és compassió , també és condescendència (re-baixarnos conscientment per posar-nos al nivell de l’altre i ajudar-lo a veure el que
encara no veu o no entén).
Ara vivim en els temps que per a moltes persones no són fàcils. I
precisament per això són els temps de màxima necessitat per a la compressió,
acceptació i con-descendència mútua. Entenguem llavors als nostres proïsmes,
condescendim-nos cap a ells i pacientment els ajudem a veure, així com Jesús
ho fa. Fem aquest gest amb la compassió, el respecte, la paciència i l’Amor.
MP
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira. Sir. 24, 1-3. 8-12
En els fills el Senyor dóna honor al pare i confirma l’autoritat de la mare damunt
d’ells. Qui honra el pare espia els pecats, qui fa honor a la mare és com qui aplega un
tresor.Qui honra al pare rebrà moltes satisfaccions dels fills, i la seva pregària serà escoltada.
Fill meu, acull els teu pare quan sigui vell, no l’entristeixis durant la seva vida. Si perd
el seny, sigues comprensiu, no el tractis amb menyspreu, tu que et trobes en la plenitud de
les forces. Déu no oblidarà que t’hagis apiadat del teu pare, no et tindrà en compte els
pecats i mantindrà la teva casa.
Salm responsorial sal. 128
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius segons els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort..
La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;

els teus fills seran com plançons
d’olivera
al voltant de la taula...
És així com els fidels del Senyor,
seran beneïts,
Que el Senyor et beneeixi des de
Sió,
que tota la vida puguis veure properar
Jerusalem.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses. Col. 3, 12-17
Revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats:
sentiments de compassió entranyable, de bondat, d’humilitat, de dolcesa, de paciència,
suporteu-vos els uns als altres i, si algú tingués res contra un altre, perdoneu-vos-ho. El
Senyor us ha perdonat: perdoneu també vosaltres. Però, per damunt de tot, revestiu-vos
de l’amor, que tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja
que per obtenir aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts. Que la
paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa, instruïu-vos els uns als altres
en tota mena de saviesa, moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors amb
salms, himnes i càntics de l’Esperit. Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho
en nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies, per mitjà d’ell, al Pare.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu.
Mt. 2, 13-15. 19-23
Quan els savis se n’hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somni a
Josep i li digué: “Llevat’t, pren el nen i la seva mare, fuig a Egipte i queda-t’hi fins que jo
t’ho digui, perquè Herodes vol trobar l’infant per matar-lo”. Josep es llevà, prengué el nen
i la seva mare, se’n va anar cap a Egipte i s’hi quedà fins a la mort d’Herodes.Així es va
complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: “D’Egipte he cridat el meu fill”.

Després de la mort d’Herodes, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a
Josep a Egipte, i li digué: “Lleva’t, pren el nen i a la mare i vés-te’n al país d’Israel, que ja
són morts els qui volien matar l’infant”. Josep prengué el nen i la seva mare i va tornar al
país d’Israel. Però quan sentí dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes,
tingué por d’anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea i se n’anà a viure en
un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: “Li
diràn Natzarè”.
Salmo responsorial 128
Feliz tú que honras al Señor,
y le eres obediente.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás feliz y te irá bien.
En la intimidad de tu hogar
tu mujer será como una vid cargada de uvas,

tus hijos, alrededor de tu mesa,
serán como retoños de olivo.
Así bendecirá el Señor al hombre que
le honra.
Que el Señor te bendiga desde el monte Sión.
Que veas el binestar de Jerusalén
todos los días de tu vida.

Pau a la terra
En la vida dels homes hi ha molts conflictes, enfrontaments violents, i mútua agressivitat.
Les relacions entre els pobles estan esquitxades de guerres. Hi ha conflictes en les famílies i
grups socials. Ho detectem fins i tot, en la nostra pròpia persona.
La falta de pau en el món és com una maledicció implacable que s’ha apoderat de la
humanitat amb l’amenaça de destruir-la.
Davant dels conflictes, els homes, tant individualment com col·lectivament, han de fer una
opció: escollir el camí del diàleg, de la raó, de l’entesa mútua o seguir els camins de la violència.
Per desgràcia, massa sovint, escullen aquest segon camí.
Des d’aquestes tenebres de la violència els creients escoltem el missatge de Nadal: “Pau a
la terra als homes que estimen al Senyor”. La pau ferma, durable i estable no s’imposarà per les
armes sinó per l’amor. La salvació del món no està en mans de les armes sinó en les mans de
Déu.
Per això ens atrevim a celebrar altre vegada el Nadal, a pesar de l’angoixa, la manca de pau,
les guerres i els atemptats terroristes que continuen fent sofrir a tants pobles i a tantes famílies.
Nadal és una festa que no l’hem pas inventada nosaltres sinó que ens l’ha regalada el
mateix Déu. Aquest Nen és per a nosaltres el signe i la garantia que Déu té la darrera paraula en
la història de la humanitat.
El dia de Nadal se’ns demana confiar-nos en Déu, creure en la força de l’amor.
Cadascun de nosaltres hem de sentir-nos cridats a omplir el nostre cor d’amor, no de
violència, de tendresa, no d’agressivitats, de diàleg, no de guerra. Llavors podrem cantar també
aquest any: “GLORIA A DÉU A DALT DEL CEL I A LA TERRA PAU ALS HOMES QUE ESTIMEN AL SENYOR”.
ESTIMAR ÉS VIURE DUES VEGADES. Nadal 2013 (aportat per en Francesc Romea)

