Lectures del 19 de gener

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 518
12 de gener del 2014

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI

Diumenge 2 del temps ordinari any A
1ª lectura: Is. 49,.3. 5- 6
Salm
40 (41) 3 i 4ab. 4 i 6. 7-10
2ª lectura: I C. 10,. 1-13
Evangeli : Jo. 1, 30-34

BATEIG
Aquest diumenge a la 1, batejarem a
Ariadna Sánchez Gras.

ENTERRAMENT

Baptisme del Senyor any A

Dissabte vinent, dia 18, tercer dissabte
de mes, tornem a començar els Grups de
Reflexió-Catequesi després de la parada
d’aquestes festes. És una bona manera que
tenim d’aprofundir en el missatge de la
Paraula de Déu.

El bateig de Jesús i el nostre
Jesús s’identifica tant amb
la persona humana que va
abaixar-se fins a l’extrem. Ell
demana, com els homes i dones
del seu temps, ser batejat.

PESSEBRE PARRÒQUIA
1er classificat

El proper dimecres, dia 15 a les 9 del
vespre, hi ha l’última xerrada de formació
que fa Càritas Poblenou pels seus voluntaris.

BON ANY
Una felicitació que m’ha agradat

Feliç any nou
Et desitjpo un llapis que dibuixi rialles,
una goma queesborri llàgrimes. Que si plores
sigui de riure, si tens gana sigui de viure, si
has de «perdre» que sigui la por, i si ets feliç
que sigui per sempre!

El diorama del pessebre que en Lluís
M. Panyella ens ha fet aquest any, ha tret el
primer premi en categoria artístic que otorga l’Ass.Cultural Timbalers en el seu 29è
concurs de pessebres «Jonàs i Mataties».
Felicitem l’autor i les hores dedicades
per a fer-nos gaudir del pessebre.

ESTADISTIQUES

Bateig
Casaments
Enterraments
àpats al menjador

2008
37
1
29

2009
28
0
40
5.005

2010
22
0
42
10.489

2011
28
2
31
11.349

2012
26
1
50
10.743

2013
11
1
42
11.925

FULL

CARITAS POBLENOU

INFORMATIU

El dia 2 vam acompanyar amb la
pregària a la família de Dolores Pérez Ayoso,
de 91 anys.

Avui que l’evangeli ens
descriu el bateig de Jesús és una
bona ocasió per a recordar el
nostre propi. Segurament, una
majoria, a curta edat difícil de
recordar; però potser sabem el
que ens han explicat els pares,
avis.....: on va es va celebrar, quin dia, qui ens el va administrar, els padrins,
hem vist fotografies....
També és una bona ocasió per agrair totes aquelles persones que ens
han fet conèixer el camí de Jesús, el camí de l’AMOR i ens fan viure una vida
esperançada i plena de sentit. I alhora preguntar-nos: Jo he contribuït a ensenyar
algú aquest camí?
Una invitació a reafirmar de manera més responsable la nostra fe. Una fe
viscuda que ens porti, més enllà dels murs d’una església, allà on Jesús vol que
ens fem presents. Es tracta de tenir els ulls ben oberts, les orelles atentes i el
cor sensible a tota necessitat material o espiritual.
V.T i E.M
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Lectura del llibre d’Isaíes 42, 1-4.6-7
Això diu el Senyor:”Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu
estimat,en qui s’ha complegut la meva ànima He posat en ell el meu Esperit tenda perqhé
porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la
canya que s’esberla, no apaga el ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir,
sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.
Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat i et destino a
ser aliança del poble, llum de les nacions per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per
treure de la presó els encadenats i alliberar del calabòós els qui viuen a la fosca

Salmo responsorial Sal 28 (29)
Alabad al Señor, seres celestiales,
alabad el poder y la gloria del Señor,
alabad el glorioso nombre del Señor,
adorad al Señor en su hermoso santuario.

La voz del Señor resuena en el mar;
El señor està sobre el mar inmenso
la voz del Señor resuena poderosa,
la voz del Señor resuena imponente.
El Dios glorioso hace tronar,
En su templo, todos les rinden honor,
El Señor gobierna las lluvias,
El Señor gobierna cual rey eterno.

Salm responsorial sal.28 1-4.4b i 9b-10
Doneu al Senyor, fill de Déu,
doneu al Senyor, glòria i honor,
honoreu el Senyor, honoreu el seu nom,
adoreu el Senyor, s’apareix la seva
santedat.
La veu del Senyor
es fa sentir sobre les aigües,
Ve el Senyor sobre les aigües

torrencials.
La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa..
El Déu majestuós fa esclatar la
tempesta
i al seu palau tot canta: Glòria!
El Senyor té soli en les aigües
diluvials,
i serà, el Senyor, rei per sempre.

Lectura dels Fets dels Apòstols Ac. 10,, 34-38
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: “Ara veig de veritat que Déu no fa
diferències a favor d’uns o altres; Déu acull a tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol
nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova
feliç; la pau de Jesucrist, que és Senyor de tots. Vosaltres ja sabeu què ha passat darreramentt
per tot el país dels jueus, començant per Gañiñea, desés que Joan havia predicat a la gent
que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déuel va consagrar ungintlo amb l’Esperit Sant i amb poder, compassà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots
els qui estaven sota el domini del diable, perquè Déu era amb Ell.”
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt... 3, 13-17
En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es presentà a Joan, vora el Jordà,
perquè el bategés.Joan no volia admetre’l al baptisme. Li deia: “Sóc jo el qui neccessito
que tu em bategis. Com és que tu véns a mi?” Jesús li respogué:” Accedeix per ara a
batejar-me. Convé que complim tot allò que és bo de fer.”
Lalvors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortì de l’aigua a l’instant. Llavors el cel
s’obrí i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell, i una veu
deia:”Aquest és el mmeu Fill, el meu estimat, en qui m’he complegut.”

Mons. José María Gil Tamayo

Secretario General de la Conferencia Episcopal Española
Sr. Secretario General:
Los sacerdotes y laicos en misión pastoral del arciprestazgo “Alt Empordà Interior” de la diócesis de Girona, en la reunión mensual celebrada el día 17 del corriente, ante las declaraciones que como
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española hizo sobre la Consulta prevista al pueblo
catalán sobre el derecho a decidir su futuro, acordamos manifestarle lo siguiente:
1.-Entendemos que sus palabras no son sólo fruto de una decisión personal, sino también de
alguien o algunos de superior rango. Que no son representativas de todos los obispos de España y
de Catalunya, sino sólo de algunos que la Conferencia dice representar. No son la voz de la Iglesia.
2.-Reprobamos totalmente la calificación de la Consulta como “moralmente inaceptable e inadmisible”. Espero que sus conocimientos le harán comprender el porqué de nuestra reprobación.
3.-Esta es una declaración política partidista que la C.E.E. no puede hacer.
4.-Lamentamos profundamente que en esta cuestión de la Consulta, como en otras, no se tenga
en cuenta el criterio y la opinión de los obispos de Catalunya y se olvide que son ellos quienes
primeramente deben manifestarse. Entendemos esta actitud como un menosprecio hacia ellos y a su
responsabilidad pastoral.
5.-Los sacerdotes y laicos en misión pastoral trabajamos intentando ser fieles al Evangelio,
procurando que el mensaje de Jesús sea para todos y no al servicio de ideologías. Sabemos que en el
mensaje eclesial tienen cabida todas las personas de buena voluntad que se sientan atraídas por él. Y
con esta actitud hay que abrir caminos a la Buena Nueva para hacer posible que todos la encuentren
y la acepten en su camino personal, caminos que algunos no serán los nuestros, pero son caminos de
Dios.
6.-Entendemos que su Declaración es un paso atrás y negativo para muchas personas, cristianas o no, que quieren ver en la actuación de los miembros de la Iglesia, y más si son miembros
destacados, signos de comprensión y no de autoridad, a veces mal entendida.
7.-No creemos necesario añadir a estas líneas la cantidad de Documentos, Encíclicas, manifestaciones de Conferencias episcopales, estudios etc. donde se fundamentan nuestros criterios y convicciones. Están en sus manos y los conoce. No sería perder el tiempo darles un vistazo. Deseamos y
esperamos que así sea.
Santuari Mare de Déu de la Salut de Terrades, 17 de desembre de 2013
Preveres i laics en missió pastoral de l’arxiprestat de l’Alt Empordà Interior

