ECONOMIA 01-02-15
Col.lecta: ................................... 138,56
Caixetes ciris ............................... 61,04
Caixetes: ..................................... 11,90
Caixetes Càritas: .......................... 25,60
Menjador .................................. 225,00
15 de febrer
Diumenge 6 del temps ordinari
1ª Iec Lv. 13, 1-2. 44-46 Salm 31, 1-2.
5. 11 3ª Lec. 1C. 10, 31. 11, 1 4ª Mc. 1,
40-45

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 574
08 de febrer del 2015

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent, dia 14, es fa la sortida
a la Pedralta, un recorregut de 15 km. entre
Sant feliu de Guíxols i Tossa.

Diumenge 5 de durant l’any B.

MANS UNIDES

Jesús, el camí cap a Déu

Aquesta cap de setmana es fa la
col.lecta de Mans Unides per col.laborar en
el projecte de construir una escola rural a
Etiòpia en col.laboració de tot els nostre
arxiprestat, amb un pressupost total de
58.446 euros.

La gent porta el malalts davant la casa. Jesús continua atenent i fent el bé a tothom. Però
no permet que diguin que ell és el Messies, per
no fomentar un messianisme polític. I perquè
anem aprenent, que el deixeble l’ha de seguir pel
camí de la creu.
* Porto la “creu” de cada dia confiant
que Jesús està al meu costat?...

La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Cesárea
Luque Espinar, de 96 anys.

Historial:

HORARIS CELEBRACIONS
Poblenou
vigilies 20h.
diumenges: 10 i 12 matí
Calella
Parròquia
vigílies: 20h.
Diumenge: 9, 12, 19h.
Agustins:
vigílies: 20h(castellà)
diumenges: 10,30(castellà)
Pineda:
vigílies:19h. (juliol-agost:20h)
diumenges: 9h, 10h.(Les Creus),
11h., 20h (juliol-agost)

any 2009:
Any 2010:
Any 2011:
Any 2012:
Any 2013:
Any 2014:

5.005 àpats
10.489
11.349
10.743
11.925
10.338

XERRADES QUARESMALS
El diumenge 22 de febrer serà el primer diumenge de quaresma. El nostre
Arxiprestat està organitzant unes xerrades:
16 de febrer: Gaspar Mora, sobre el
Sinode de la família, 2/4 de 10 del vespre
a Santa Susanna
2 març, a confirmar el ponent. Serà a
Malgrat
16 de març, testimoni de vida cristiana a
la sanitat. Mercè Pol, metgesa, a Lloret.

FULL

ENTERRAMENTS

Els àpats servits durant aquest mes de
gener han estat de 727.

INFORMATIU

MENJADOR SOCIAL

Jesús, a la matinada, busca un espai de pregària personal abans de
començar la nova jornada per llançar-se després a la missió universal que el
Pare li ha confiat.
* Deixo cada dia un espai de silenci per escoltar Jesús dins del
cor?
Avui al nostre Déu ens obre de nou el cor com a Comunitat Cristiana per
viure el projecte salvador del Pare i ens ensenya el camí de Jesús per estar al
servei de tothom.
* Faig el bé ajudant les persones a viure amb plena dignitat i
llibertat?
Celebrem i acollim avui la Paraula de Déu assumint els compromisos
amb Jesús per ser una Comunitat Cristiana més fraterna i solidària sent
testimonis vius de l’Evangeli.
* Siguem peregrins del Crist sembrant amb tot moment la llavor
del Regne!
P.V.LL.
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 Job Jb 7:1-4, 6-7
Job digué als seus amics: «L’home a la terra, ¿no està sotmès a servitud, no passa la
vida com un jornaler? Com un esclau es deleix per asseure’s a l’ombra, espera l’hora de
cobrar com el treballador. Però a mi, m’ha tocat per herència passar mesos en va, la paga
que em donen són les nits en blanc. Així que em fico al llit ja penso: ¿Quan serà de dia
perquè em pugui llevar? I estic neguitós del vespre a la matinada. Els meus dies han corregut
més que una llançadora; ja s’acaben, ja no hi queda fil. Recordeu que la meva vida no és
sinó un respir: els meus ulls no tornaran a veure la felicitat.»
Salm responsorial 147 (146) 1-6
Lloeu el Senyor, dóna bo de cantar! / Lloeu el nostre Déu, que és agradós
de lloar-lo! / El Senyor reconstrueix Jerusalem / i aplega els dispersats d’Israel.
Conforta els cors desfets / i embena les ferides. / Té comptat el nombre
dels estels, / els crida cadascun pel seu nom.
És gran el Senyor, i és molt poderós, / és infinita la seva saviesa. / El
Senyor sosté els desvalguts / i abat els injustos fins a la terra.
Lectura de la primera carta de sant pau als cristians de Corint 1C 9, 16-19. 22-23
Germans, jo no puc gloriar-me d’anunciar l’Evangeli: hi estic obligat, i pobre de mi,
que no ho fes! Si jo m’ho hagués buscat, podria esperar-ne una recompensa, però no
havent-ho buscat, per a mi és un encàrrec que he rebut de Déu. ¿Per quin motiu puc
esperar una recompensa? Doncs que jo, quan treballo a difondre l’evangeli, no el converteixi
en cosa costosa, sinó que renunciï al dret que em dóna el meu servei. Jo sóc lliure: no era
esclau de ningú, però m’he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pugui. Per guanyar
els febles, m’he fet feble com ells. M’he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui com
sigui. Tractant-se de l’evangeli, estic disposat a fer tot el que calgui per poder-hi tenir part.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 1:29-39
En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n’anà amb Jaume i Joan a casa de
Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre, i llavors mateix ho digueren a Jesús.
Ell li vadonar la mà, i la va fer llevar; la febre li desaparegué i ella mateixa els serví a la taula.
Al vespre, quan el sol s’havia post, li portaren tots els malalts i els endimoniats. Tota
la ciutat s’havia aplegat davant la porta, i ell va curar molts malalts de diverses malalties; va
treure molts dimonis, i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.
De bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n’anà en un lloc solitari i s’hi quedà
pregant. Simó amb els seus companys sortí a buscar-lo. Quan el trobaren, li digueren:
«Tothom us està buscant.» Ell els digué: Anem a d’altres llocs, als pobles veïns, i també hi

predicaré, que aquesta és la meva missió.» I anà per tot Galilea, predicant a les sinagogues
de cada lloc, i traient els dimonis.
Salmo responsorial 147 (146) 1-6
Alabad al Señor, que la música es buena; / nuestro Dios merece una
alabanza armoniosa. / El Señor reconstruye Jerusalén, / reúne a los deportados de Israel.
Él sana los corazones destrozados, / venda sus heridas. / Cuenta el número de las estrellas, / a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso, / su sabiduría no tiene medida. / El
Señor sostiene a los humildes, / humilla hasta el polvo a los malvados.

L’adéu a la Iolanda
Fent camí plegats en aquesta comunitat compartim vida: esperances, il·lusions,
alegries...; però també moments durs, de molta tristor. La vida és això, moments de projectes,
de festa i de rialles, i moments en que plorem plegats i ens donem la mà. La nostra parròquia
va viure la setmana passada un d’aquells moments que mai no haguéssim imaginat mesos
enrere: la mort de la Iolanda, “la presi”, en dèiem, del Centre Excursionista Anem a Caminar. La mort sempre és dolorosa, pel qui marxa i pels qui es queden; però quan arriba als
49 anys, a una mare amb dues filles joves... no hi trobem paraules.
El funeral va ser a Sant Narcís, de Girona. Pels qui no la coneixíeu, dir-vos que era
una amant de la muntanya, entusiasta a fer nous cims, amiga dels seus amics i una de les
persones que va posar els fonaments per convertir “la colla d’amics d’en Ramon” que
anaven a caminar en un Centre Excursionista federat, legalitzat, i obert als qui, amb els
anys, s’hi han anat afegint. D’això ja fa uns quants anys, i com al conjunt de la parròquia, al
Centre Excursionista s’hi han anat fent llaços d’amistat: hem celebrat naixements i hem
plorat comiats que ens han trencat el cor, persones que continuem recordant i estimant.
Amb la Iolanda, el càncer es va escampar en pocs mesos i a una velocitat esfereïdora, i en
poc temps, vam saber que no hi havia res a fer. Amb tant de dolor, poca cosa es pot dir.
Potser només podem fer silenci, acompanyar i expressar estimació als qui més tocats han
quedat pel seu adéu. I donar gràcies de les persones extraordinàries que, compartint dolor,
no l’han deixada sola en aquests mesos duríssims, en que sabia que marxava. Com deu
ser, saber que marxes, especialment sent mare i sent jove? No tots estem fets per ser
herois...
Ara toca seguir fent camí plegats,i compartint vida, ara que podem. El cap de setmana
passat va ser trist. No vàrem dir-ho en veu alta a cap Eucaristia de la Parròquia..., però
alguns hem volgut compartir aquest record a través del Full.
Maria-Josep

