Lectures del 27 de juliol
Diumenge 17 durant l’any A
1ª lectura:1 R 3, 5.. 7-12
Salm 119 57.. 72.. 76-77. 127-130 .
2ª lectura:2 Rm. . 8, 268-30
Evangeli : Mt. 13, 44-52

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Josep Alarcon
Perellón, de 80 anys.

PROJECTE SOSTRE

Diumenge 16 de durant l’any A.

Necessitem
més apadrinaments.

Com llevat dins la farina

Els comptes d’aquest any des del gener
fins ara, com veureu, han disminuit els
ingressos. Tenim la sort que també han
disminuït els àpats servits i també que vam
fer un ajust amb el menjar abaratint el cost
dels àpats.
Quina solució hi posarem? Farem
una campanya per fer més apadrinaments.
Cada àpat ens costa 3,69 euros i necessitem
més gent que faci apadrinaments i també,
les aportacions puntuals que ens arriben o
que trobem a les caixetes de Caritas.
Sigueu militants del menjador
donant-lo a conèixer. Feu-ne propaganda i
convidant que si hi ha algú que pot i vol,
pugui fer un apadrinament cada mes, encara que sigui poc.

RACO DE PREGÀRIA

DIIVENDRES
25 DE JULIOL

a 2/4 de 9 del
vespre

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 229,45
Caixetes ciris ............................... 71,55
Caixetes: ..................................... 51,50
Caixetes Càritas: ........................ 100,27
Menjador .................................. 170,00

MENJADOR DE CARITAS

FULL

ECONOMIA 13-07-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 545
20 de juliol del 2014

Jesús ho repetia una i altra vegada: Déu arriba
per transformar el món; el seu Regne és a prop nostre.
No era fàcil creure això, creure en ell. La gent esperava
quelcom espectacular: on són aquells “senyals del cel”
dels escrits apocalíptics? On podem veure que el poder de Déu és més gran que les forces dels dolents?
Jesús els ensenya a comprendre la seva presència
d’un altre manera. En el record de la seva infantesa, amb una escena al pati de
casa. La seva mare i les altres dones, a primera hora del matí, el dia abans del
dissabte, pastaven el pa per a tota la setmana. Així li surt comparar l’acció
maternal de Déu, com a llevat en el món.
“Amb el regne del cel passa com amb el llevat que una dona va amagar
dins tres mesures de farina, fins que tota la pasta va fermentar”. Aquesta és la
forma d’actuar de Déu. No imposa el seu poder des de fora, com un emperador romà. Més aviat transforma la vida humana des de dins, d’una forma
silenciosa, amagada.
Déu és així: no s’imposa, més aviat transforma; no domina, més aviat
atrau. Aquesta serà la forma d’actuar de qui vol col·laborar en el seu projecte:
com “llevat”, introduir en el món la seva veritat, justícia i amor. Humilment, i
amb tota la força transformadora.
Els seguidors de Jesús no ens podem comportar a la societat com “mirant
des de fora”, mirant d’imposar, dominar o controlar qui no pensa com nosaltres.
No és aquesta la manera d’obrir camí al regne de Déu. Ens cal viure les
“entranyes” de la societat, compartir les incerteses, crisis i contradiccions del
món actual i així deixar que la nostra vida quedi transformada per l’evangeli.
Ens cal aprendre a viure la fe “en minoria” com testimonis fidels de Jesús.
L’Església no necessita poder social o polític, si no més aviat humilitat per
deixar-se transformar per Jesús i ser llevat cap a un món més humà.
P.R.
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Lecrura del llibre de ka Saviesa Sa 12, 13, 16-19
Fora de vós no hi ha cap Déu que vetlli sobre tothom, i a que hàgiu de convèncer
que la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia, i el mateix domini que
teniu sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la força si algú
no creu que ho podeu tot, o bé quan humilieu aquells que, sabent que sou fort, es mostren
arrogants. Vós que disposeu de la força sou moderat en les sentències i ens governeu amb
.tota consideració: el poder, si volguéssiu sempre el teniu a la mà. Obrant així, heu ensenyat
al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom, i heu omplert d’esperança
els vostres fills, en veure que doneu l’ocasió de penedir-se dels pecats.

Salmo 86

(85) 5-6. 9-10. 15-16

Tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te
invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia,

Señor; bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios.»
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.

Salm 86 (85) 5-6. 9-10. 15-16)
Tu, Senyor, ets indulgent i bo,
ric en l’amor per a tothom que t’invoca.
Senyor, escolta la meva pregària,
escolta la meva súplica.
Tots els pobles que has creat
vindran a fer-te homenatge

i glorificaran el teu nom,
Diran: «Ets gran, Senyor,
són prodigioses les teves obres,
Tu ets l’únic Déu.
Tu, Senyor, Déu compassiu i benigne,
lent per al càstig, fidel en l’amor,
mira’m, apiada’t de mi.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm.. 8, 18-23
Germans, és l’Esperit mateix qui, per ajudar la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs
que no es poden expressar. Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar, per pregar
com cal, però és ell, l’Esperit, qui es posa en lloc nostre. I ni que els seus gemecs no es
puguin expressar.
El qui penetra l’interior dels cors sap prou bé quin és el deler de l’Esperit; ell intercedeix
a favor del poble sant tal com Déu ho vol.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 13, 24-31
En aquell temps, Jesús proposà a la gent aquesta paràbola: «Amb el Regne del cel
passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp, però a la nit, mentre
tothom dormia vingué el seu enemic, sembrà jull enmig del blat, i se n’anà. Quan el sembrat
hagué crescut i s’espigà, aparegué també el jull. Els mossos anaren a trobar l’amo i li
digueren: ¿No era bona la llavor que vau sembrar al vostre camp? ¿Com és, doncs, que hi
ha jull? Ell els respongué: Això ho ha fet algú que em vol mal. Els mossos li digueren: ¿Voleu
que anem a collir-lo? Ell els digué: No ho feu pas: si colliu el jull, potser arrencaríeu també
el blat. Deixeu que creixin junts fins a l’hora de la sega i llavors diré als segadors: colliu
primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo; després colliu el blat i porteu-lo al meu graner».

ESTAT DE COMPTES MENJADOR AL 30-06-14
2014

Ingressos
Ingressos donatius ......... 3.495,00 ..............
Resta ingressos ............ 10.728,73 ..............
Total ingressos ............. 14.229,73 ..............
Saldo a 01/01 .............. 25.906,31 ..............
Total ............................ 40.130,04 ..............

2013

DIFERÈNCIA ANY

10.490,00 .................... < > -6.995,00
16.441,00 .................... < > -5.712,00
26.931,00 .............. < > -12.707,73
29.516,77
56.447,77 .................. < > -16.318

Despeses
Menjar Sehrs ............... 16.303,73 .............. 22.192,82
Varis menjar ..................... 651,13 ................... 687,55
Total aliments ............... 16.954,86 .............. 22.880,37 .................... < > -5.926
Resta despeses .............. 2.041,30 ................ 2.245,90
Total despeses ............. 18.996,16 .............. 25.126,27 .................... < > -6.130
Total ingressos +
saldo 01/01 ................. 40.130,04 .............. 56.447,77
Total despeses ............. 18.996,16 .............. 25.126,27
Saldo a Bancs ............. 21.133,88 .............. 31.321,90 .................. < > -10.188
Prestat ........................... 2.000,00 ................ 2.000,00
Total liquid disponible .. 23.133,88 .............. 33.321,50 .................. < > -10.188
Àpats servits .................. 5.142 ..................... 6.185 ......................... < > -1.043
cost per àpat (menjar) ........... 3,30 ....................... 3,70
Cost per àpat (total) ............. 3,69 ....................... 4,06

