ECONOMIA 29-12-13
Col.lecta: ................................... 130,72
Caixetes ciris ............................... 67,63
Caixetes: ..................................... 45,65
Caixetes Càritas: ........................ 200,06
Menjador .................................... 60,00
Càritas- Sostre ............................ 50,00
Col.lecta dia de Nadal ............... 796,64

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 517
5 de gener del 2014

XERRADA
FORMACIÓ CARITAS

Segon diumenge després de Nadal

El dimecres dia 15, Càritas farà
l’última xerrada de formació dels voluntaris.
A les 9 del vespre

ECONOMIA DESEMBRE

Déu és llum però... i nosaltres?

Baptisme del Senyor. any A
1ª lectura: Is. 42 1-4. 6-7
Salm
28
2ª lectura: Fets. 10,. 34-.38
Evangeli : Mt 3, 13-17

Entrades
Col.lectes ................ 865,95
ciris ......................... 326,72
caixetes ................... 323,83
Lamnpista .................. 38,84
Total entrades .... 1.555,34 .... 1.555,34

DIADA DE REIS

Divendres dia 10, a les 9 del vespre
ens trobarem els qui vulgueu per contestar
en grup l’enquesta sobre la família que el
Papa ha volgut que es fes extensiu no només
als bisbes , sinó a tot el poble de Déu.
També es pot fer individualment.
Si no teniu l’enquesta ens la podeu
demanar.

sortides
Telèfon ...................... 61,28
Ciris ........................ 792,21
Full parr. .................... 48,75
Col.lecta Germanor . 601,85
Com.Bancs ................. 4,50
Neteja ..................... 218,53
Quota
Germanor13 ......... 1.000,00
varis .......................... 49,45
Flors ......................... 46,50
Mat.Oficina ............... 37,00
Mat.neteja ................. 22,06
Seg.Social ................. 29,86
Total sortides ..... 2.911,99 ..... 2.911,99

C.E. ANEM A CAMINAR

Romanent desembre .............. 1.151,77

Demà dilluns, diada de Reis, les
eucaristies seran a les 10 i 12 del matí. No
hi ha l’anticipada.

QUESTIONARI SINODE

Dissabte dia 11 es fa la sortida del
segon dissabte al Far des de Sant Martí
Sacalm.

BON ANY
Que tinguem un bon any!

FULL

Lectures del 12 de gener

INFORMATIU

Saldo Novembre .................... 2.508,42

L’Evangeli d’avui té un to d’anunci. En ell, la dimensió temporal
pren tota la seva plenitud. Ens parla de l’origen però també d’allò que
s’ha d’esdevenir. No hi falta, tampoc, el recurs a un llenguatge simbòlic.
Hi ha textos en que, per l’ús d’aquest vocabulari, la seva interpretació
sol ser més oberta i, al lector, li generen sensacions ben diverses i
personals. De fet, es tracta dels primers versicles de l’evangeli segons
sant Joan. En ell es suggereixen algunes pistes de com és el món que
rep el fill de Déu, un món que es presenta hostil, poc acollidor davant
d’aquesta vinguda i que ni tan sols la reconeix. És una perfecta analogia
del que ens explica el cicle del Nadal però també es podria aplicar a
molts dels esdeveniments que caracteritzen el món dels nostres dies.
Enmig d’aquest context l’evangeli fa servir, segurament, el seu
símbol per excel·lència: Déu com la Llum dels homes, la llum que
resplendeix en la foscor. Ni tan sols així el món no ha estat capaç de
reconèixer-lo i acollir la seva Paraula; ni tan sols fent-se home i plantant
el seu tabernacle entre nosaltres. Però aquesta llum només al·ludeix al
fill de Déu o, pel contrari, també ens interpel·la a cadascú perquè
actuem com els seus portadors? Es diu que l’inici de l’any sol servir
per agafar compromisos (que normalment no s’acaben respectant).
Potser també en aquests primers dies de l’any, i sense caure en el
tòpic, podem dedicar uns instants per pensar què fem per ser portadors
de llum i per donar testimoni, en la línia del que se’ns anuncia a les
primeres ratlles de l’evangeli segons sant Joan.
DP
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira. Sir. 24, 1-3. 8-12
La Saviesa fa l’elogi d’ella mateixa, enmig del seu poble proclama la seva glòria. Pren
la paraula en l’assemblea de l’Altíssim, es glorifica davant el seu poder. Diu: «Jo he sortit de
la boca de l’Altíssim i com una boira he cobert la terra.
Llavors el creador de l’univers em va donar una ordre, el qui m’havia creat m’indicà on
havia de residir. Em digué: “Vés a habitar entre els descendents de Jacob, pren Israel com a
heretat teva.”
Abans que el temps comencés, em va crear, i mai més no deixaré d’existir. Oficiava a
la tenda santa, davant de Déu; per això m’he establert a la muntanya de Sió. Així m’ha fet
reposar a la ciutat estimada, a Jerusalem, on exerceixo el meu poder. M’he arrelat en un
poble gloriós, en la possessió del Senyor tinc la meva heretat.

Salm responsorial sal. 147
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes,
i beneeix dintre teu els teus fills.
Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat,
envia ordres a la terra,

i la seva paraula corre de pressa, no es
detura. ..
Anuncia les seves paraules als fills de
Jacob,
als fills d’Israel els seus decrets i
decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves
decisions.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes. Ef. 1,, 3-6. 15-18
Beneït sigui Déu i Pare de nostre Senyor Jesús, que ens ha beneït en Crist amb tota
mena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè
fóssim sants, irreprensibles las seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió, que dóna lloança a la grandesa els favors que ens ha concedit
en el seu Estimat. Per això ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del
vostre amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres, i us recordo en
les meves pregàries, demanant-li també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè
conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riquesess de glòria us té reservades, l’herència
que ell es dóna entre els sants.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan. Jo 1,1-16.19
Al pricipi ja existia aquell qui és la Paraula. La paraula era amb Déu i la Paraula era
Déu. era, doncs, amb Déu al pricipi, Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut
a existir no ni ha vingut sense ell. Tenia en ell la vida, i la vida era la llum dels homes. La llum
resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Existia qui és la llum veritable,
la que en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món que li deu
l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit.

Però a tot els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix el poder de ser fills
de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o per voler humà,
sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu
tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que limpertoca com a Fill únic del Pare, ple de
gràcia i de veritat.

Salmo responsorial Sal 147
Jerusalén, alaba al Señor;
Sión, alaba a tu Dios.
Pues él reforzó los cerrojos de tus puertas
y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad.
Él trae la paz a tu territorio
y te satisface, con lo mejor del trigo.

Ajuda’ns
Dóna’ns valor, molt valor
per afrontar la nostra vida de tots els dies
per ser testimonis teus en aquests temps
i portar l’ànim
i l’esperança als nostres germans.
Obre el nostre cor als problemes del món
fes que siguem capaços d’escoltar els
altres.
Dóna’ns una actitud d’humilitat
per servir amb alegria cada dia
sabent que, d’aquesta manera
estem construint el teu Regne pas a pas.
Ajuda’ns a gastar la nostra vida
pel projecte que Jesús ens va encarregar.
No volem defraudar-te, Bon Déu,
volem que comptis amb nosaltres.

Él envia su palabra a la tierra,
y su palabra corre a toda prisa.
Él dió a conocer a Jacob, a Israel,
su palabra, sus leyes y decretos.
No hizo lo mismo con las otras naciones,
las cuales nunca conocieron sus
decretos.
Estem segurs del teu suport.
gràcies per aquest temps viscut,
gràcies pel silenci i pel teu missatge,
gràcies perquè tu ens has unit de veritat,
gràcies per haver estat aquí,
gràcies per tot,
fins i tot pels detalls més senzills.
Miraràs sempre endavant i, si tot i així,
segueixes desorientat,
et torno a dir: has de vèncer la teva
muntanya,
jo t’ajudaré a arribar-hi.
Pren la meva mà i assegura els peus al terra.
La vida és un llarg camí pel qual tots hem de
transitar.
Si encara et queda algun dubte, t’ho diré una
vegada més:
has de vèncer la teva muntanya, jo t’ajudaré
a arribar-hi.
enfronta’t a la realitat i, quan arribis al cim,
hauràs trobat la felicitat.

