Lectures del 23 de febrer
Diumenge 7 de duranr l’any A
1ª lectura: Lv. 19, 1-3...17-18
Salm
103, 1-4. 8 i10. 12-13
2ª lectura: I C. 3, 16-23
Evangeli : Mt 5, 33-48

REUNIÓ
GRUP CELEBRACIONS
Divendres dia 21, a les 9 del vespre,
tenim reunió del Grup de Celebracions.

CASA CASTANYET
25è aniversari
de l’Aplec de Castanyet.
Enguany celebrarem que fa 25 anys
que vam començar a fer l’Aplec a Castanyet
durant el mes de maig. És un dia que es vol
oferir la casa oberta per tal de passar-hi un
dia agradable enmig de la natura.
Durant aquest temps ha variat la forma d’organitzar l’Aplec: des de sardanes
amb cobla passant per animació infantil o
jocs de cucanya a fer també arrossades
populars o com fem últimament que cadascú
es porta el menjar.
Aquest any, per tal de celebrar els 25
anys farem arròs per a tothom previ haver

Diumenge 6 de durant l’any anyA.

COMPTES
CASTANYET 2013

He tingut un somni…

Saldo 2012 .............................. 4.485,42

“Heu sentit dir…però jo us dic…..” deia Jesús.

Entrades
Estades a la casa ... 8.178,00 ... 8.178,00
Sortides
Reparacions
i manteniment ......... 2.938,59
Assegurança ............. 587,27
Bancs ......................... 39,05
Llum ......................... 758,02
Butà ......................... 563,40
Camp treball ............. 662,20
Viatges ..................... 646,85
varis ......................... 968,05
retorn préstec ........ 2.000,00
Total despeses .... 9.163,43 ... 9.163,43
Romanent 2013 ...................... 3.499,99

EQUIP CASTANYET
La casa de Castanyet es regeix per un
equip que gestiona la casa, i un grup de
voluntaris que cada quinze dies, els dijous,
va a la casa a fer el manteniment. És
d’aquesta manera que la casa es pot
autofinançar ajudat dels lloguers del cap de
setmana.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 22 hi ha la sortida de
raquetes del centre excursionista.

INFORMATIU

Col.lecta: (Mans Unides) ........... 544,93
Caixetes ciris ............................... 39,33
Caixetes: ..................................... 70,00
Caixetes Càritas: .......................... 36,25
Menjador .................................. 330,00

adquirit un tiket a preus mòdics.
l’Aplec es farà el 18 de maig

FULL

ECONOMIA 09-02-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 523
16 de febrer del 2014

Que tot era pecat….jo no condemno
El matrimoni és sagrat, qui es divorcia....el més important és estimar-se,
allà on no hi ha estimació no hi ha sagrament .
La Jerarquia.....està al servei del Poble de Déu, per això tindriem dret a
escollir qui creiem millor per servir-lo.
No trencar juraments....no ens hem de lligar al passat
L’avortament és pecat....qui sóc jo per dir una cosa semblant!, encara
crec en la consciència de cadascú.
No jureu...ni per Déu.
Jesús has vingut a
Convidar a la plenitud, als de mig-mig
Convidar a la llibertat, als qui estan esclavitzats
Convidar a la il·lusió, als cansats i desanimats
Convidar a la sorpresa, als de «sempre s’ha fet així»
Convidar al descans, als angoixats
Convidar a la saviesa, al més petits
Convidar a perdonar, una i mil vegades
Convidar a alliberar-nos, dels compromisos del passat
Convidar a ensenyar-nos a ser els últims
Convidar a demostrar-nos el valor de la pobresa i del compartir
...i d’altres somnis que no recordo ara.
R.M.
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

lLectura del llibre de Jesús fill de Sira Sir 15, 15-20
Si vols, pots abeïr els seus manaments i mantenir-te fidel en el que li plau. Ell t’ha
posat al devant foc i aigua: estén la cap on vulguis.Davant els homes ha posat la vida i la
mort, i donarà a cadascú allò que cadascú escullirà. Perquè la saviesa del Senyor és immensa;
ell és molt poderós i ho veu tot. Té els ulls posats en els qui el veneren i no ignora res del
que fan els homes. No ha manat a ningú que fos impiu, no ha donat a ningú permís per
pecar.
Salm responsorial sal.119
Feliços els homes de conducta
irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor!
Feliços els homes que guarden el
seu pacte
i cerquen el Senyor amb tot el cor.
Has donar els teu preceptes
perquè, siguin guardats fidelment.
Tant de bo que els meus camins no

Salmo responsorial 119
Felices los que se conducen sin
tacha
y siguen la ensenñanza del Señor
Felices los que atienden a sus
mandatos
y le buscan de todo corazón.

¿Concede vida a este siervo tuyo!
¿Obedecré tu palabra!
Abre mis ojos, para que contemple
las maravillas de tu enseñanza.
Señor, enséñame el camino de tus leyes,
pues quiero seguirlo hasta el fin.
Dame entendimiento para guardar tu
enseñanza;
¡quiero obedecerte de todo corazón!.

es desviïn de guardar els teus decrets.
Concedeix la vida al teu servent,
que em vull fixar en la teva paraula.
Obra’m els ulls i podré contemplar
les meravelles de la teva llei.
Mostra’m el camí dels teus decrets,
Senyor,
que el vull seguir fins al final.
Fes-me entendre la teva llei,
que la vull guardar amb tot el cor.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 2, 6-10
Germans, als qui sou adults en la fe, sí que els ensenyem la saviesa, peròuna saviesa
que no és d’aquest món ni dels qui el dominen, que han de ser destituïts, sinó la saviesa de
Déu, amagada en el seu designi; des d’abans dels temps ell l’havia destinada a ser la nostra
glòria.Cap dels qui dominen aquest món no l’havia coneguda, perquè, si l’haguessin coneguda,
no haurien crucificat el Senyor de la glòria.Però, tal com diuen les Escriptures: Cap ull no ha
vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als qui
l’estimen. A nosaltres, però, Déu ens ho ha revelat per mitjà de l’Esperit, ja que l’Esperit tot
ho penetra, fins al més profund de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt. 5, 27. 33-38
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles “si no sou millors que els mestres de
llei i els fariseus en fer lo que és just davant Déu, no entrareu en el Regne del cel”.Ja sabeu
que es vadir: no cometis adulteri. Doncs jo us dic: “Tothom qui mira la dona d’un altre amb
desig de posseïr-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor”. També sabeu que es va dir
als antics: No trenquis els juraments. I encara: Compleix allò que has jurat al Senyor. Dons
jo us dic: No jureu mai, ni pel cel, que és el tron de Déu, no per la terra, que és l’escambell
dels seus peus, ni per jerusalem, que és la ciutat del gran rei. No juris tampoc pel teu cap,
perquè tu no pots fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digueu sí, quan és sí,, no, quan és
no. El que es diu de més, ve del Maligne”

Tú has ordenado qué preceptos
se cumplan estrictamente
¡Ojalá que me mantega firme
en la obediencia de tus leyes!.

COMPTES CÀRITAS POBLENOU
Càritas Poblenou té tres comptes diferenciats: el de Càritas Poblenou, Càritas Menjador
i Càritas Sostre.
El compte de Sostre, és el que vam obrir el passat desembre amb l’aportació de la
col.lecta que vam fer per Nadal i que serviran per gestionar el projecte Sostre.

Comptes Càritas Poblenou 2013
Entrades
Caixetes ................ 2.266,61
Col.lecta Corpus ...... 933,27
Préstecs retornats .. 3.779,71
Donatius ................... 500,00
Conveni Ajunt ........ 5.000,00
Total entrades ... 12.479,59
Sortides
Ajudes familiars:
Odontologia ............. 400,00
Roba i calçat ......... 1.195,00
Aliments ................ 5.036,70
Bitllets viatge .............. 63,90
Farmàcia .................... 86,70
Òptica ........................ 26,90
Gas i electricitat ........ 746,20

Beques estudis .......... 800,00
Rebuts aigua ............. 264,00
Rebuts Com.Prop ....... 90,70
Lloguers ................ 1.445,84
Préstecs a retornar . 4.273,84
Altres:
Menjador .............. 6.000,00
Trobada zona ............. 10,82
Bancs ........................... 3,00
Projecte Sostre ......... 100,00
Assegurances ........... 100,00
Total despeses .. 20.643,83
Romanent 31-12-12 ................... 12.121,54
Total entrades ............................. 12.479,59
Total sortides .............................. 20.643,83
Romanent 31-12-13 ................... 3.957,30

