Lectures del 29 de juny
Festa dels apóstols Pere i Pau any A
1ª lectura: Ac. 12, 1-11; Salm66( 34 (33)
2-9; 2ª lectura: 2 Tm. 4, 6-8. 17-18
Evangeli : Mt. 16, 13-19

DIMARTS SANT JOAN
Dimarts vinent dia 24, festa de sant
Joan, no hi haurà la missa de les 8.

GRUP DE CELEBRACIONS
Divendres 27, els que formeu el Grup
de Celebracions recordeu que tenim la
trobada de final de curs i que ho celebrem
abans del parèntesi de l’estiu.

CARITAS
Avui la col.lecta serà per Càritas
Poblenou.
“Construint espais d’esperança”, és el
lema d’enguany de Càritas davant la
celebració del Corpus, amb el qual
convidem a participar i fer possible avui
l’esperança.
Canviem la nostra mirada de la realitat,
participem donant esperança als qui anhelen tenir un espai humà i digne en la societat.
Vivim en senzillesa i construim, junt amb
altres, esperança, per fer possible nous
espais comuns de vida, de justícia, i de
solidaritat.

Diumenge de CORPUS anyA.

novembre13 - juny 14
Romanet (11-11-13) ............... 3.250,74

El cos del ressuscitat

Entrades
Caixetes .................. 1.323,33
Préstecs retornats .... 1.360,69
Conveni Ajunt 2012 . 1.000,00
Conveni Ajunt 2013 . 5.000,00
Donatius ..................... 100,00
Total entrades ....... 8.784,02 .. 8.784,02
Sortides
Ajudes familiars
Farmàcia .................. 24,40
Roba i calçat .......... 446,00
Aliments ............. 3.580,00
Préstecs
a retornar ...... 1.680,69
Lloguers ................ 200,00
Varis ......................... 31,65
Assegurances ............. 100,00
Alfabetització ................ 41,00
Desplaçaments ............. 20,00
Projecte Sostre ........ 2.100,00
Com. Bancs ................... 1,50
Total sortides ........ 8.225,24.. 8.225,24
Romanent 10 juny 2014 ......... 3.809,52

RACÓ DE PREGÀRIA
Aquest divendres vinent dia
17 hi ha la trobada de pregària,
a 2/4 de 9 del vespre

Veure: Parlar més clar, Jesús no ho podia fer. Llenguatge més entenedor impossible,
però alhora un llenguatge inacceptable per a la gent del seu temps i del nostre. Misteri de
fe en diu la litúrgia de l’Eucaristia, I a fe, que la fe és certament posada a proba, tant o més
que la mateixa Trinitat.
Jesús no parla pas d’un cos espiritual, místic, angèlic, sinó del seu cos que,
ressuscitat, no sabem com és, però que ha de ser necessàriament físic, energia física
perquè la persona humana té un cos material, físic. Pot variar-ne la forma, la visibilitat,
però ha de ser matèria.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 241,69
Caixetes ciris ............................... 36,51
Caixetes: ..................................... 41,30
Caixetes Càritas: .......................... 41,70
Menjador .................................... 25,00

ECONOMIA
CARITAS POBLENOU

FULL

ECONOMIA 15-06-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 541
22 de juny del 2014

Jutjar: La ciència actual, la física actual, ens pot donar una empenta en la nostra
fe. Des de la matèria fosca, que la ciència sap que existeix però que encara no l’ha
trobada, des de la antimatèria que ja ha trobat mínimament fins a la física quàntica, i totes
les ondes que ja coneix. Perquè el seu nou cos ha de ser exactament com en la terra?
Sigui el que sigui jo accepto la presència d’aquest cos de Jesús en el pa i el vi. Jo
accepto que els meus ulls veuen una cosa que no correspon a la realitat, sinó que conté
la realitat.
Però també discrepo de l’ensenyança tradicional: L’encadenament de Jesús en el
pa i el vi. Jo crec a Jesús present per aquells que el desitgen, per aquells que el volen
rebre. Però absent quan ell no capta aquest desig.
Actuar: Combregar, és o ha de ser, una acció de persona humana. Una acció
d’algú que pensa el què fa, ho vol fer-ho i ho fa lliurament. I cal afegir-hi el desig,
plenament oposat a la rutina, a la distracció en lo que s’està fent.
En la nostra comunitat el fet de agafar personalment el cos, la llibertat de prendre o
no la sang dóna una més plena capacitat de fer-lo acció plenament humana, almenys en
l’exterior. El que cadascun de nosaltres ha d’evitar és la rutina (absència d’atenció i de
desig)
Tenim en un temps molt curt, la humanitat de Jesús en nosaltres, tot el Jesús
ressuscitat. Un temps molt curt per escoltar-lo, per sentir-lo; perquè en distraiem amb
cants? Perquè dir a Jesús que no surten directament del nostre cor?

P. G
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 del Deuteronomi Dt. 8, 2-3. - 14b-16a
Moisès digué al poble: «Recorda’t del camí que el Senyor t’ha fet fer pel desert des
de fa quaranta anys per afligir-te, per provar-te, per conèixer els sentiments del teu cor i
veure si observaries o no els seus manaments. T’afligí fent-te passar fam, però després
t’alimentà amb el mannà, que ni tu ni els teus pares no coneixíeu, perquè aprenguessis que
l’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Recorda’t del
Senyor, el teu Déu, que et va fer sortir de la terra d’Egipte, un lloc d’esclavatge; que t’ha
fet passar per aquest desert immens i terrible, infestat de serps verinoses i d’escorpins, una
terra eixuta, sense aigua, on per tu va fer saltar un doll d’aigua de la roca dura, i t’hi
alimentava amb el mannà, que els teus pares no coneixien».
Salm 147(146) 12-13. 19-20

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.
Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
envia ordres a la terra,

i la seva paraula corre de pressa,
no es detura.
Anuncia les seves paraules als fills
de Jacob,
als fills d’Israel, els seus decrets i
decisions.
No ha obrat així amb cap altra
poble,
no els ha fet conèixer les seves
decisions.

Lectura de la primera carta de sant Pau als corintis 1 C. 10, 16-17
Germans, el calze de la benedicció que nosaltres beneïm, no és, potser, comunió
amb la sang de Crist? El pa que nosaltres partim, no és, potser, comunió amb el cos de
Crist? El pa és un de sol. Per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que
tots participem del mateix pa.

Lestura de l’evangeli seggons sant Joan Jo.. 6, 51-58
En aquell temps Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja
aquest pa, viurà per sempre. Més encara: el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni
vida al món». Els jueus es posaren a discutir. Deien: «¿Com s’ho pot fer aquest, per donarnos la seva carn per menjar?». Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Si no
mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres.
Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia.
Ben cert: la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una veritable beguda. Qui

menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m’ha enviat el Pare que
viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest
és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però
els qui mengen aquest pa, viuran per sempre».

Salmo 147 (146), 12-13. 19-20

Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de
tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro
de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,

PROFESSIÓ DE FE
Crec que Déu és Pare,
és metge, és alliberador,
el que ho crea tot cada dia per
el bé de tots,
el que treballa sense descans
pels seus fills.
Crec en la seva Paraula,
Jesús, l’Home ple de l’Esperit,
que és llum, camí i veritat,
que és aigua, pa i vi,
nascut de Maria,
entregat fins a la mort,
viu per sempre en Déu.

te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así, ni
les dio a conocer sus mandatos

Crec en l’Esperit, el vent de
Déu,
perquè l’he vist en Jesús
i continua enmig de tots els
homes i dones.
Per Jesús i el seu esperit
crec en el perdó,
crec en la humanitat,
crec que l’Esperit
corre per les comunitats
reunides en nom de Jesús,
crec que la vida és eterna
i l’espero per mi i per a tots,
pel poder i la bondat del Pare
manifestat en Jesucrist,
Senyor nostre.

