Lectures del 2 de març
Diumenge 8 de duranr l’any A
1ª lectura: Is. 4 9, 14-15.
Salm
63, 2-3. 6-9
2ª lectura: I C. 4,. 1-5
Evangeli : Mt 6, 24-34-23

MANS UNIDES
A la col.lecta del dia de Mans Unides
vam recollir el total de 594,26 euros.

BATEIG
Aquest diumenge a la 1 del migdia
batejarem a la Júlia Gómez Olivares.

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Francisca
Llamas Trillo, de 76 anys; i Maria Martin
Castillo, de 77 anys.

ELS FETS
A LA FRONTERA DE CEUTA
Us reenviem el comunicat que hem
rebut de la Comisión General de Justícia y
Paz en relació a la mort d’almenys 15
immigrants a la frontera de Ceuta, el passat
6 de febrer.
Segurament ens hagués agradat un
comunicat més contundent i una resposta
més clara a la pregunta que encapçala el

I ELS MORTS DE ....
Ucraïna d’aquesta setmana, de Siria,
Thailàndia i...l’Àfrica i.....

RACÓ DE PREGÀRIA

Divendres,
27 de febrer,
2/4 de 9 del
vespre

Diumenge 7 de durant l’any anyA.
Així sereu fills del vostre pare del cel.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 144,66
Caixetes ciris ............................... 52,47
Caixetes: ....................................... 4,37
Caixetes Càritas: .......................... 32,41
Menjador .................................... 65,00

comunicat: Fins quan?
Mai més!!!.
Mai més disparar o impedir per
mètodes violents que persones creuin una
frontrera,
mai més que prevalgui una ratlla
arbitrària per sobre dels drets humans més
bàsics,
mai més una Europa fortificació enlloc
d’una Europa d’acollida,,,,,,,
i mai més que un govern tergiversi i
manipuli la informació i la transparència sobre els fets ocorreguts..!!
És per això que també volem donar
suport a la petició d’Ammistia Internacional
de fer una investigació a fons i independent.
Que forci a depurar responsabilitats ja que
aquestes morts no poden quedar impunes.
(Justícia i Pau de Girona)

FULL

ECONOMIA 16-02-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 524
23 de febrer del 2014

Déu n’hi do, no demana poc el Mestre!...Era conscient, Jesús, del que
demanava als seus deixebles? Si viure les benaurances ja és feixuc, aquest
complement no les facilita gaire.
És que tota persona no és fill del pare, segons ho entenem actualment?
Una cosa seria que posés en dubte si som o no deixebles seus, però posar en
dubte que podem ser o no ser fills del Pare depenent de la nostra conducta!
El noi que va marxar de casa, en tot moment era, pel seu pare, un fill seu;
i per això, el va rebre com a tal, li va posar els vestits de fill i va fer festa grossa
quan el noi va tornar a casa.
Penso que no se tracta de si som o no som fills del Pare, sinó de si ens
comportem com a fills del Pare, de si volem ser fills del Pare, perquè no som
fills per obligació, sinó amb la llibertat de voler ser-ho o no. En el Regne del
Pare, tots tenim drets, però acompanyats de deures. No és com en aquest
món, on es pot no complir els deures i reclamar tots els drets al igual que
aquell que sí els compleix.
Jesús ens ve a dir, si sou fills del Pare, viviu com a fills del Pare, plenament,
totalment, de pensament, de paraula i amb obres. Una altra forma de dir-nos
sou llum, no us amagueu, sou sal, doneu gust a la vida dels altres.
També ens Diu: «Sigueu bons, com el vostre Pare del cel és bo»
Utopia pura, ni tant sols per intentar-ho! Però perseguim la utopia, l’impossible,
es fa camí cap a la plenitud de vida que Jesús va dur i ensenyar, a aquells que
el segueixen.
Jesús ens vol diferent dels altres en totes les virtuts, en la humilitat, en
la bondat, en la compassió, en el compartir, en el perdó, en la generositat,
plenament, totalment, en els pensaments, en les paraules, en les obres. No
diferents per el baptisme o la religió.
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 Levitic Lv 19, 1-2. 17-18
El Senyor digué a Moisès, “Digues a tota la comunitat dels israelites: Sigueu sants,
perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, és sant,
No tinguis malícia als teus germans dins el teu cor. Reprèn els altres, si cal; auxí no
et fsràs responsable del seu pecat. No et vengis ni guardisrancúnia contra ningú del teu
poble. Estima als altres com a tu mateix. Jo sóc el Senyor
Salm responsorial.103(102), 1-4. 8. 10.
Beneix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneix els seu sant nom,
Beneix el Senyor, ànima meva,
no t’oblidis mai dels seus favors.
Ell et perdona les culpes
i et guarda de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et corona d’amor entranyable.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l’amor,
no ens castiga els pecats com
mereixem,
no ens paga com deuria les nostres
culpes.
Llença les nostres culpes lluny de
nosaltres
com l’orient és lluny de l’occident.
Com un pare s’apiada dels seus fills,
el Senyor s’apiada dels fidels.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 3, 16-23
Germans: No sabeu que sou temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en nosaltres?
Si algú profana el temple de Déu, Déu l’in demanarà compte, perquè el temple de Déu és
sagrat, i aquest temple sou vosaltres. Que ningú s’enganyi a si mateix! Si entre vosaltres algú
es té per savi segons la saviesa del món present que es faci ignorant, per tal d’arribar a ser
realment savi. Perquè, davant Déu, la saviesa d’aquest món és ignoràcia, tal com diu
l’Escriptura: Fa caure els savis en els seus propis paranys. I també: El Senyor sap què valen
els pensaments deks savis, no s’aguanten més que el fum. Per tant, que ningú es glori:ï de ser
seguidor de cap home! Tot és vostre: Pau, Apol·ló, Quefes, el món, la vida i la mort, el present
i el futur. To és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt 5, 38-48.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Ja sabeu que es va dir: Ull per ull i
dent per dent. Doncs jo us dic: No us hi torneu contra el qui us fa mal. Si algú et pega a la
galta dreta, para-li també l’altra. Al que et vulgui posar un plet per quedar-se el teu vestit,
dóna-li també el mantell. Si algú t’obliga a portar una càrrega durant un quilòmetre,
acompanya’l dos quilòmetres. Dóna a qui et demana, no et desentenguis del qui et vol
manllevar. Ja sabeu que es va dir: Estima els altres però no estimis els enemics. Doncs jo us
dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del
vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i
pecadors i injustos. Perquè, si estimeu als qui us estimen, quina recompensa mereixeu?.

No fan el el mateix els publicans? I, si només saludeu els vostres germans, què feu
d’extraordinari? No fan el mateix els pagans? Sigueu bons del tot com ho és el vostre Pare
celestial”.
Salmo responsorial 103 (102)
Bendeciré al Señor con toda mi alma;
bendeciré con todo mi ser su santo
nombre.
Bendeciré al Señor con toda mi
alma;
no olvidaré ninguno de sus beneficios.

El Señor es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor,
no nos ha dado el pago
que merecen nuestras maldades y pecados.

Nuestros pecados ha alejado de nosotros
Él es quien perdona mis maldades, como ha alejado el oriente del occidente.
quien sana mis enfermedades,
El Señor es, con los que le honran,
quien libra mi vida del sepulcro,
quien me colma de amor i ternura. tan tierno como un padre con sus hijos.

COMPTES DE LA PARRÒQUIA 2013
SALDO 31-12-2012 ........... 3.420,29

Entrades
Ciris ..................... 3.101,52
Col.lectes ............. 8.842,95
Caixetes i donatius 2.573,37
Total ingressos ................. 14.517,84

COL.LECTES QUE HAN
ENTRAT I SORTIT
Mans Unides ................... 454,85
Seminari .......................... 281,27
Caritas juny ..................... 933,27
Domund ........................... 311,45
Germnaor ........................ 601,85
Caritas Nadal .................. 916,64
SALDO 2012 ....................... 3.420,29

Ingressos ............................. 14.517,84
Sortides ............................... 16.786,36
Romanent 2013 ................... 1.151,77

Sortides
Rep. ordinaries ...... 354,14
Assegurança .......... 299,79
Com.Bancs ............. 19,50
Llum ................... 3.434,06
Butà ...................... 592,20
Ciris ................... 3.114,11
Flors i cera ............ 528,90
Full parroquial ....... 217,50
Funn Informatiu ..... 204,00
Subscripcions ........ 127,50
Varis ...................... 442,44
Material oficina ...... 491,94
Telèfon .................. 830,91
Neteja ................ 2.286,26
Desplaçament ........ 180,00
Arxiprestat ............ 114,00
Seg.Social ............. 340,11
Germanor ........... 3.000,00
Agendes ................ 209,00
Total sortides . 16.786,36

