Lectures del 16 de febrer

C.E. ANEM A CAMINAR
Sortida cultural

Sou sal i llum

Dissabte dia 15 hi ha la sortida cultural
a Vilabertran i Peralada.

La columna de la nostra fe arrelada en la saviesa de l’esperit de Déu, és
JESUCRIST.
Ell ens diu: -”Vosaltres sou la Sal de la terra i la Llum del mon”-

Diumenge 6 de durant l’any A
1ª lectura: Sira 15, 15-20
Salm
119 , 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
2ª lectura: 1 C. 2,. 6-10
Evangeli : Mt. 5, 27. 33-36

ECONOMIA GENER

GRUPS REFLEXIÓ

Saldo desembre ...................... 1.151,77

Dissabte dia 15, hi ha sessió dels Grups
de Reflexió-Catequesi. A les 6 de la tarda.

Entrades
Col.lectes ..................... 567,48
Ciris ............................. 205,08
Caixetes ....................... 285,44
Total entrades ......... 1.058,00 1.058,00

COMENTARIS FULL
Necessitaríem tres persones per fer
relleu dels que fem comentaris en aquest full
cada diumenge.
A veure si hi ha algú que s’anima. Cada
tres mesos toca fer el comentari a cadascú.
Tampoc és massa el temps que necessitem.

CÀRITAS POBLENOU
Aquest diumenge, (13:00) Ràdio Pineda, 94.6 FM reemetrà l’entrevista sobre
els cinc anys del menjador de Càritas, amb
Liana Karapetyan i Juan Marín.
Assistència menjador mes de gener:
901 àpats seervits.

MANS UNIDES
Avui la col.lecta serà per la campanya

Diumenge 5 de durant l’any A

Sortides
Neteja .......................... 203,96
Telèfon ......................... 124,32
Llum ............................. 573,05
Assegurança ................. 302,67
Mat.Neteja ..................... 50,02
Subscripcions ................. 64,00
Mat.Oficina .................... 78,38
Butà ............................. 100,00
Flors .............................. 21,60
Seg.Social ...................... 29,86
Varis ................................. 6,00
Total sortides .......... 1.553,86 1.553,86
Romanent gener ....................... 655,91

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 160,95
Caixetes ciris ............................... 37,06
Caixetes: ..................................... 26,99
Caixetes Càritas: .......................... 21,38
Menjador .................................... 80,00

de Mans Unides «un món nou, projecte
comú»
Aquest projecte va per una ampliació
de serveis sanitaris perr un centre de salut, a
Emaus-Hola, Kènia.

FULL

ECONOMIA 02-02-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 522
9 de febrer del 2014

A què ens convida avui Jesús?
- Que la nostra vida, tingui sabor d’evangeli...
- Que les coses petites de cada dia, les visquem amb goig...
- Que las dificultats que ens trobem, les visquem amb serenor i bon humor...
- Que el nostre caminar esperançat, sigui orientat a l’horitzó de la
“Llum...”
- Que el nostre cor sàpiga trobar, la font d’amor i vida per a ser “Sal...”
Preguntem-nos com a creients i Comunitat Cristiana:
- Vivim i anunciem la fe testimonial arrelada amb Jesús?
- Som pont de diàleg, respecte, acollida i solidaritat amb tothom?
- La societat està plena d’incerteses. Som per tots Llum i Sal, obrint
camins de vida?
- Sabem que la foscor desapareix amb la llum. Emplenem el cor amb la
Llum de Crist?
Fem un moment de silenci recordant...:
* Quines persones han estat al llarg de la meva vida, “llum i sal...”?
* Agraïm al Pare i a tots elles, la missió confiada per proclamar el Regne.
P.V.LL.
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 llibres d’Isaíes Is 58, 7-10
Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els
pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus.
Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves
ferides; tindràs per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda, la glòria del Senyor. Quan
invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: “Aquí em tens.” Si no
intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones
el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor,
i el teu capvespre serà clar com el migdia.»

Salmo responsorial sal.12 4-91

Salm responsorial sal.112 4-9

El justo jamás llegará a caer,

L’home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.
Sortós l’home que presta de bon grat.
que disposa a consciència dels seus
afers
El just no caurà mai,
Deixarà un record inesborrable.

Viu sense por de les males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor
Té el cor incommovible, res no tem,
reparteix el que té, ho dóna als pobres
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.

Lectura de la carta als cristians de Corint 1C 2, 1-5
Germans, quan vaig venir a vosaltres, no us vaig anunciar el misteri de Déu amb el
prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que
Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i
tremolós. En tot allò que us deia i us predicava, no hi entraven paraules que s’imposessin
per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè la vostra fe no es
fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt 5, 13-16
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la
sal ha perdut el gust, ¿amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llançaran al
carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya
no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un
lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la
gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»

El justo és como una luz en la oscuridad
brilla para los hobres honrados.
Es compasivo tierno i justo,
El hombre de bien presta con generosidad
i maneja con honradez sus negocios.

El hombre justo siempre será recordado
No tiene miedo de malas noticias,
su corazón está firme, confiado en el
Señor.
Su corazón está firme, no tiene miedo
reparte limosnasentre los pobres,
su generosidad es constante,
levanta la frent con honor.

Pregària
Oh Déu, en aquesta hora tan dura i
incerta per a molts ens adrecem a Vós
amb un no i amb un sí.
Amb un no, amb un rebuig, a carregarnos el pes d’un desgavell econòmic que
han provocat bàsicament uns altres.
Un no a la destrucció dels drets
democràtics, laborals i socials sovint
guanyats amb molt de patiment.
Un no a la manipulació i a la mentida
amb que ens governen.
Un no a una Església massa poruga i
massa oblidadissa de l’Evangeli i del
Projecte de Jesús que és que hi hagi vida
i felicitat per a tothom.
I un sí a tots aquells i aquelles que fan
sentir les seves veus afirmant que un altre
món i una altra Església són possibles.
Un sí a tots aquells que des de la
discreció treballen de valent per alleujar

les necessitats i l’abandonament dels més pobres i dels més mancats de recursos.
Un sí a tots als qui tenen somnis i que breguen amb fermesa per una societat més justa
i per una Catalunya que deixi de ser
definitivament maltractada, sotmesa i
espoliada; per una Catalunya que pugui
atendre adequadament a cadascun dels seus
conciutadans.
Un sí a la llibertat, a la dignitat, a la
convivència, al respecte, al desenvolupament
harmònic del país.
Un sí a la confiança i a l’esperança.
Senyor de la vida, actiu en l’alliberament
del poble doblement oprimit a Egipte,
camineu amb nosaltres, preneu-nos les pors,
estimuleu-nos el compromís, ajudeu-nos a la
unió. Amén!
Pregària de la 35 trobada de capellans
obrers dels països catalans a La Selva del
Camp (Tarragona)

