ECONOMIA 12-01-14
Col.lecta: ................................... 146,31
Caixetes ciris ............................... 25,51
Caixetes: ..................................... 55,68
Caixetes Càritas: .......................... 18,68
Menjador .................................. 100,00

Dissabte dia 25, sortida a la
Garrotxa:Sadernes,Guitarriu,Sant Feliu de
Riu i Sadernes.
I el dilluns dia 27 a les baumes de
Caxurma, a Castellfollit de la Roca.
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Diumenge 3 de duranr l’any A
1ª lectura: Is. 8, 23. 9, 1-3; Salm 26; 2ª
lect: I C. 1,10-13. 17; Evan: Mt 4, 12-23
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REUNIÓ QÜESTIONARI
La setmana passada ens vam trobar
unes 25 peersones per respondre al
qüestionari que el Papa fa per al Sínode de
bisbes. A dins d’aquest full hi trobareu les
respostes al primer apartat (hi han quatre
apartats)

RESPONSABLES
MENJADOR
Dijous dia 23, es farà reunió dels responsables de cada equip del menjador.

Els nous aires del Papa

PROJECTE SOSTRE

Lectures del 26 de gener

Divendres dia 24 a les 9 del vespre,
ens trobarem el grup per treballar i anar
revisant tot el que celebrem.

Diumenge 2 de durant l’any anyA.























RACÓ DE PREGÀRIA

Divendres, dia
24 gener, a 2/4 de 9
del vespre

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 198,46
Caixetes ciris ............................. 105,32
Caixetes: ..................................... 30,22
Caixetes Càritas: .......................... 81,80
Menjador .................................... 50,00

C.E. ANEMA CAMINAR

FULL

ECONOMIA 05-01-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 519
19 de gener del 2014

Aquest papa Francesc ha fet girar la mirada a tots:
creients, no creients, agnòstics, ateus, d’altres religions…..És
curiós com interessa els gestos que fa i com il·lusiona a molta
gent. Mai com ara –i potser mai abans- els meus amics, els
coneguts, ateus i persones que mai n’havien fet referència,
aquests ara et parlen d’aquests gestos que fa el Papa.
Un dels últims gestos ha estat el batejar al Vaticà un nen d’uns pares que
no estaven casats. Olé! Quin gol ha fet a aquells capellans que intransigents i de
la norma estricta no volen batejar a fills de pares “irregulars” i tampoc accepten
padrins que no estiguin confirmats (no sabem si tots els padrins d’aquests nens
batejats pel Papa eren tots confirmats).
He llegit aquesta notícia, i m’he assabentat que va començar Joan Pau II a
batejar un fill d’uns amics seus en aquest dia i al Vaticà. S’hi va anar afegint gent
i, ara, el papa Francesc ha batejat uns nens, i entre ells una nena de pares casats
pel civil (per lliure decisió o perquè ja estaven casats abans per l’església i ara
divorciats i tornats a casar i ja no es poden tornar a casar per l’església?). En
fem molts nosaltres d’aquests bateigs de pares casats només pel civil. El papa
ha recordat que no es pot negar el bateig a un nen per raons burocràtiques,
mentre un dels pares es comprometi a l’educació cristiana del fill, sigui ell mateix
o a través d’una altra persona.
Fins aquí em sembla bé. Però em posa unes qüestions que no tinc massa
clares i pensant amb l’evangeli d’avui “jo dono testimoni....”:
Sobretot els casaments i bateigs, són uns sagraments amb molta càrrega
sociològica i de tradició. Hem de continuar fent bateigs i casaments per tradició?.
Si els pares manifesten que no creuen, com poden comprometre’s ells o a través
d’un altre a la seva educació cristiana? Què volen dir: que faran la festa de la 1ª
comunió i els dos anys de catequesi a què els obliguem?. Si anem cap a una
església pobre, de comunitats que viuen a l’entorn de Jesús i el seu evangeli i en
volem ser testimonis, no hauríem de replantejar tot això i la seva pràctica?
“ Jo ho he vist i dono testimoni....”
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

Lectura del llibre de Isaïes. Is. 49, 3. 5-6
El Senyor m’ha dit: «Ets el meu servent; en tu, Israel, faig resplendir la meva glòria.»
Ara ha parlat el Senyor, ell que m’ha format des del si de la mare perquè fos el seu servent,
perquè fes tornar cap a ell el poble de Jacob i aplegués Israel al seu voltant. Als ulls del
Senyor jo sóc preciós; el meu Déu és la meva força. M’ha dit: «És massa poc que siguis el
meu servent per a restablir les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel. Jo t’he
fet llum de les nacions perquè portis la meva salvació d’un cap a l’altre de la terra.»
Salm responsorial sal. 40.(39 )

que no demanes holocaust ni
expiació.

Tenia posada l’esperança en el
Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.
Ha inspirat als meus llavis un càntic
nou,
un himne de lloança al nostre Déu.

Per això et dic: «A tu em presento,
en el llibre hi ha escrit el que has
fet per mi.
Déu meu, vull fer la teva voluntat:
guardo la teva llei al fons del cor.»

Tu m’has dit a cau d’orella
que no vols oblacions ni sacrificis,

Anuncio amb goig la salvació
a tot el poble reunit.
No puc deixar d’anunciar-la;
tu prou que ho saps, Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 1, 1-3
Pau, cridat per voler de Déu a ser apòstol de Jesucrist, i el germà Sóstenes, a l’església
de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser sants; a vosaltres que esteu
units amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de nostre Senyor Jesucrist, Senyor
d’ells i nostre.Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare i de Jesucrist, el
Senyor..
Lectura de l’evangeli segons sant Joan. Jo. 1, 29-34
L’endemà, Joan veié que Jesús venia cap a ell, i exclamà: “Mireu l’anyell de Déu, el
qui treu el pecat del món! És aquell de qui vaig dir: “Després de mi ve un home que em
precedeix, perquè, abans que jo, ell ja existia”. Jo no el coneixia, però, si vaig venir a
batejar amb aigua, va ser perquè ell es manifestés a Israel.
Joan testimonià encara: He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es
posava damunt d’ell. Jo no el coneixia, però el qui m’envià a batejar amb aigua em va dir:
“Aquell damunt el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa, és el qui bateja amb l’Esperit
Sant. “Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu.

Salmo responsorial 40 (39)
El Señor, afirmó mis pies sobre una
roca;
dio firmeza a mis pisadas.
Hizo brotar de mis labios un nuevo
canto,
un canto de alabanza a nuestro Dios.

Por eso he dicho: Aquí estoy,
tal como el libro dice de mí.
A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios
mío;
¡llevo tu enseñanza en el corazón!

He dado a conocer lo que es justo.
he hablado de tu fidelidad y salvación.
Tú no te complaces en los sacrificios ante tu pueblo numeroso.
tampoco has pedido holocaustos
¡Tú bien sabes, Señor, que no he guarEn cambio, me has abierto los oídos. dado silencio!

La comunitat de poblenou respon al qüestionari obre la familia (I)
4.- Sobre la pastoral per afrontar algunes situacions matrimonials difícils
a) La convivència «ad experimentum», ¿és una realitat pastoral de relleu en l’Església? Es viu
amb normalitat en una gran majoria
b) ¿Existeixen unions lliures de fet, sense reconeixement ni religiós ni civil?
Es viu amb normalitat en una gran majoria, ni que sigui en molts una situació temporal de cara
al reconeixement civil o religiós.
c) Els separats i divorciats que es tornen a casar ¿són una realitat pastoral rellevant ? Com
s’afronta aquesta realitat a través de programes pastoral adequats? No tenim una pastorals específica,
més que la pastoral de l’acollida sense distincions.
d) En tots aquests casos, com viuen els batejats les seves irregularitats? ¿En són conscients?
¿Manifesten simplement indiferència? ¿Se senten marginats i viuen amb sofriment la impossibilitat de
rebre els sagraments?
Hi ha diferents consciències i actuacions: alguns, s’han apartat per sentir-se incomodes amb
la “irregularitat”, altres segueixen vinculats a la comunitat , s’hi senten acollits, i participen de les
celebracions, i altres s’han apartat, al rebre rebuig de part de la jerarquia.
És evident la diferència que existeix entre unes esglésies particulars i unes altres, això és prou
conegut. Alguns canvien de comunitat.
e) Quines són les peticions que les persones divorciades i tornades a casar dirigeixen a l’Església,
respecte als sagraments de l’Eucaristia i de la Reconciliació? Entre les persones que estan en aquesta
situació, quantes demanen aquests sagraments?
Alguns demanen ajut pastoral personalitzat, donat que viuen amb patiment una marginació que
no voldríen i volen participar amb normalitat a les celebracions i portar-hi els seus fills.
e) Quines són les peticions que les persones divorciades i tornades a casar dirigeixen a l’Església,
respecte als sagraments de l’Eucaristia i de la Reconciliació? Entre les persones que estan en aquesta
situació, quantes demanen aquests sagraments? Més aviat creiem que ha de canviar el dret canònic.
Precisament perquè : si hi ha estimació, hi ha un sagrament i si no hi ha estimació, deixa d’haver un
sagrament. La història viscuda com es pot anul·lar?
g) ¿Existeix una pastoral per acostar-se a aquests casos? Com es desenvolupa aquesta activitat
pastoral? ¿Existeixen programes sobre això en l’àmbit nacional i diocesà? Com s’anuncia a separats i
divorciats tornats a casar la misericòrdia de Déu i com es concreta el suport de l’Església en el seu camí
de fe? Sabem que existeix alguna associació d’àmbit més ample que la pastoral local.

