ECONOMIA 04-01-15
Col.lecta: ................................... 253,95
Caixetes ciris ............................... 81,17
Caixetes: ..................................... 10,88
Caixetes Càritas: .......................... 58,03
Menjador .................................. 195,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 570
11 de gener del 2015

MENJADOR CÀRITAS
Durant el mes de desembre s’han
seervit 617 àpats entre dinar i sopar.

Diumenge Baptisme de Jesús any B.

Durant l’any 2014, s’han servit 10.338
àpats.

“Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he
complagut”

LECTURES

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Manuel
Fernández Pérez, de 84 anys.

Saldo mes de novembre ......... 2.567,34
entrades
caixetes ...................... 374,58
ciris ............................ 190,63
col.lecta ...................... 882,79
Total entrades ....... 1.448,00 .. 1.448,00

Junta Càritas Poblenou

Despeses
Telèfon ......................... 64,83
Com.Bancs .................... 6,00
Col.lecta Germanor .... 595,19
Germanor ................ 1.000,00
Agendes ..................... 234,00
Neteja ........................ 188,76
Full Informatiu .............. 64,96
Full parroquial .............. 48,75
Flors .......................... 118,50
Mat.Oficina .................. 25,00
Reparacions ............... 116,12
Partícules ...................... 52,00
Llum ........................ 1.084,94
Seg. Social ................... 30,75
Jornades Pau ................ 17,40
Total sortides ........ 3.647,20 .. 3.647,20

Dimecres, dia 14, a les 9 del vespre,
hi ha reunió de la Junta de Càritas Poblenou.

Romanent desembre 368,14

TORNA LA NORMALITAT
Classes
Tornem a la normalitat del dia a dia.
Tornem a reemprendre les classes
d’Informàtica i de català.
Informacions i inscripcions pel català:
cada dijous de 4-6 de la tarda.
Informacions i inscripcions per
informàtica: cada dilluns de 8-9 del vespre.

Grups Reflexió-Catequesi
Dissabte vinent, dia 17, tercer dissabte,
tenim sessió dels Grups de ReflexióCatequesi, a 2/4 de 7 de la tarda.

INFORMATIU

ENTERRAMENT

ECONOMIA DESEMBRE

FULL

Diumenge 18 gener
1ª 1S. 3, 3b. 10.19 Salm 39 2 .
4a. 7-9 3ª 1 C 6,13b.15a.17-20 Jo. 1,
34-42

Tanca aquest temps de Nadal aquest fragment
de l’Evangeli de Marc on Jesús s’apropa a Joan per a
ser batejat. Ens presenta dues maneres de batejar: una
amb aigua (la de Joan) i l’altre amb l’Esperit (la de Jesús).
En els moments actuals el sagrament del bateig pren un nou horitzó. Hi ha
parelles que ni es plantegen el batejar al seu fill; és tal com està avui l’ambient
indefinició, no està de moda, ja decidirà el fill quan sigui gran; altres un pare és
creient i l’altre no o simplement ni es planteja...Potser ho farien si rebessin una
ajuda o algú els animés a plantejar-s’ho. Altres no saben ben bé si són creients,
perquè la mateixa societat no els fa definir,.Segurament trobaríem altres motius
o en coneixem d’altres.
Quantes persones es preocupen per tenir un infant a la família que han
decidit els seus pares que no el batejaran; sobretot pensem en alguns avis que
viuen en un cert dolor aquestes situacions. Ens tranquil·litzaríem si penséssim
en un Déu misericordiós i ens ho creiéssim.
Jesús acull a tothom, l’Església també cal que aculli a tothom com feia
Jesús. És una ocasió que no es pot menysprear quan algú s’ atansa per tal de
rebre un sagrament ja siguin els pares, padrins, avis o bé, com ja s’ està produint,
joves que demanen el seu propi bateig. No ens correspon a nosaltres jutjar
res, a més si ho agafem literalment Jesús no va ser batejat d’ infant sinó que va
ser ell que es va atansar a Joan per a ser batejat.
Deixar-nos portar per l’ Esperit de Jesús i segurament aportarem quelcom
més de positiu a aquest món i que algun dia, a ser possible, Déu també ens
pugui dir a cadascú de nosaltres (Joan, Montse, Anna, Pere..... ets el meu Fill,
el meu estimat; en tu m’he complagut.
V.T i E.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 d’Isaïes Is 55, 1-11
Això diu el Senyor «Oh, tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu
diners! Compreu i mengeu, veniu i compreu llet i vi sense diners, sense pagar res! Per què
gasteu els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu el vostre sou en menjars que
no satisfan? Si m’escolteu, menjareu cosa bona, tastareu amb gust el bo i millor. Estigueu
atents, veniu a mi. Escolteu-me i viureu! Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els
favors irrevocables promesos a David. El vaig fer testimoni davant els pobles, sobirà i
preceptor de nacions. També tu, Israel, cridaràs una nació que no coneixies, i ells, que no
et coneixien, vindran corrents. Vindran per mi, el Senyor, el teu Déu, pel Sant d’Israel que
t’ha honorat.» Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo, ara que és a prop.
Que l’injust abandoni el mal camí, i el malèfic, les seves intencions! Que tornin al Senyor,
que és compassiu, al nostre Déu, tan generós a perdonar! «Les meves intencions no són
les vostres, i els vostres camins no són els meus. Ho dic jo, el Senyor. Estan tan lluny els
meus camins dels vostres, les vostres intencions de les meves, com el cel és lluny de la terra
Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra i la fecunden,
i la fan germinar fins que dóna llavor als sembradors i pa per a aliment, així serà la paraula
que surt dels meus llavis: no tornarà a mi infecunda. Realitzarà el que jo volia, complirà la
missió que jo li havia confiat.»
Salm responsorial Is 12, 2-6
Ell és el Déu que em salva. / En ell confio, no m’espanto. / Del Senyor em ve la força
i el triomf, / és ell qui m’ha salvat.
Cantant de goig / sortirem a buscar l’aigua / de les fonts de salvació. / Enaltim el
Senyor, / proclamem el seu nom, / fem conèixer entre els pobles / les seves gestes. Recordem
que el seu nom és excels!
Cantem al Senyor, que ha fet coses glorioses; / que ho publiquin per tota la terra. /
Poble de Sió, aclama’l ple de goig, / perquè el Sant d’Israel / és gran dins la teva ciutat.»
Lectura de la primera carta de sant Joan 1 Jo 5, 1-9
Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies, ha nascut de Déu, i qui estima Déu
que l’ha engendrat, també estima els altres que Déu ha engendrat. Quan estimem Déu i
complim els seus manaments, llavors coneixem que estimem els fills de Déu, ja que estimar
Déu vol dir guardar els seus manaments. I els seus manaments no són feixucs, perquè els
qui han nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha vençut el món és la nostra fe.
Però, ¿qui venç el món sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut
valent-se de l’aigua i de la sang. No de l’aigua solament, sinó de l’aigua i de la sang. I
l’Esperit en dóna testimoni, ja que l’Esperit és la veritat. 7 Així, són tres els qui donen
testimoni: l’Esperit, l’aigua i la sang, i tots tres concorden. I si acceptem el testimoni dels
homes, pensem que el testimoni de Déu és més fort, ja que ha testificat a favor del seu Fill.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 1, 7-11
En aquell temps, Joan predicava així: —Després de mi ve el qui és més fort que jo,
i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li les corretges de les sandàlies. Jo us batejo
amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit Sant.
Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el
Jordà. I tot seguit, mentre sortia de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com
un colom, baixava cap a ell. I una veu digué des del cel: —Tu ets el meu Fill, el meu estimat;
en tu m’he complagut.
Salmo responsorial Is 12, 2-6
Dios es quien me salva; tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza,
él es mi salvador.”
También vosotros podréis ir a beber con alegría en esa fuente de salvación, y entonces diréis: “Dad gracias e invocad al Señor, contad a las naciones las cosas que ha hecho,
Cantad al Señor, porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la
tierra. Dad gritos de alegría, habitantes de Sión, porque el Dios Santo de Israel está con
toda su grandeza.

Comptes del menjador de càritas a 31-12-2014
..................................................................... any 2014 ............... any 2013
Ingressos donatius ............................................... 7.930,00 .............. 18.020,00
Resta ingressos .................................................. 26.145,73 ...............28.711,00
Total ingressos ................................................... 34.075,73 .............. 46.731,00
Saldo a 01-01 ................................................... 25.906,31 .............. 29.516,77
Total .................................................................. 59.982,04 .............. 76.247,77
Menjar Sehrs ..................................................... 31.025,35 .............. 40.281,25
Aliments varis ...................................................... 1.160,56 ................ 1.465,03
Total aliments ..................................................... 32.185,91 .............. 41.746,28
Resta despeses .................................................... 7.138,01 ................ 6.942,73
Total despeses ................................................... 39.323,92 .............. 48.689,01
Total ingressos+saldo ......................................... 59.982,04 .............. 76.247,77
Total despeses ................................................... 39.323,92 .............. 48.689,01
Prestat ................................................................. 2.000,00 ................ 2.000,00
Total liquid disponible ........................................ 22.658,12 .............. 29.558,76
Total àpats servits .............................................. 10.338 ....................11.925
Cost x àpat ................................................................. 3,80 ....................... 4,08

