Lectures diumenge 16 sdurant l’any
19 de juliol
1ª lec . Am 7, 12-15 Salm 23 (22),
1-6 3ª lec. Ef 2,13-18 Mc. 6, 30-34

DIJOUS DIA 16
NO HI HAURA MISSA

Està en actiu el servei
d’acompanyament a les persones grans.

Servei d’Acollida
Es rep a les persones que puguin
necessitar algun tipus d’ajuda, els dimarts
de 7-8 i dijous de 6-7 de la tarda

BATEIG
Aquesta setmana, el dijous, hem
batejat a Mikayel Shahumyan, de 13 anys.

AMONESTACIONS

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Francisco
Vizcaino Ortiz, de 89 anys.

CÀRITAS
Assistència al menjador d’aquest
mes de juny
Entre dinar i sopar, aquest mes s’han
repartit 769 àpats.

Ajuda pels qui busquen feina
Cada dijous a la tarda, Càritas dedica
un espai a ajudar a aquelles persones que
busquen feina. Servei d’assessorament,
orientació i de seguiment a les persones que
estan disposades a buscar feina.

Cridats i enviats lleugers
d’equipatge

CONCERT DE GOSPEL
Primer aniversari
Una coral de Gospel de Pineda que es
diu fildegospel de Pineda, ens han demanat
de fer un concert com de primer aniversari
de la Coral, a la Parròquia.
El concert serà dissabte dia 25 de juliol
a les 9 del vespre.

Dijous vinent, dia 16, no hi haurà la
missa de les 8 de la tarda.

Diumenge XV de durant l’any B.

Es volen casar a Santa Maria de Pineda, Antonio Vázquez González, de Pineda
de Mar, i Joaquina González González, de
Poblenou.

PINTEM L’ESGLÉSIA
Durant uns dies haurem de tenir
paciència perquè comencem a pintar
l’església. Es fa durant quatre hores cada
dia pel matí i com que el sostre s’haurà de
rascar per deixar-lo bé, farà alentir una mica
la feina.

HORARIS EUCARISTIA
Cada dimarts i dijous a les 8 de la
tarda.
Vigílies a les 8 de la tarda
Diumenges i festes: a les 10 i 12 del
matí

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 178,46
Caixetes ciris ............................. 107,54
Caixetes: ..................................... 10,50
Caixetes Càritas: .......................... 12,30
Menjador .................................. 175,00

Atenció a la gent gran

FULL

ECONOMIA 05-07-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 596
12 de juliol del 2015

En llegir aquest fragment de
l’ Evangeli de Marc ens ha vingut
al cap el joc del telèfon. No sabem
si heu jugat algun cop. Consisteix
en anar transmenten una paraula
oralment a cau d’orella. Al fer-se a
l’orella i amb baix volum sovint es
perd la idea o paraula
inicial.Sembla que també hagi
passat això amb el missatge de Jesús diu que només cal un bastó i
unes sandàlies demana austeritat i ens ha arribat la pompositat: alba, casulla,
estoles, calzes d’or, copons, anells, mitres, bàculs....
Però què ens diu a nosaltres? És una crida a sentir-nos escollits, cridats
i enviats per Jesús per a que portem el seu missatge. I ens adverteix que no
tothom ens acollirà. Ell és el nostres bastó si ens recolzem en Ell no ens treu el
patir però s’ alleugereix el nostre camí. El bastó i les sandàlies són propies dels
caminants els que van fent camí els que no s’acomoden en un lloc determinat.
Els que tenen una forma de viure diferent no determinada ni pel poder ni pels
diners. Cal portar el millor equipatge: la confiança total en Déu. Si vivim amb
confiança Ell sabrà fer, a través nostre, que contribuim un xic a la construcció
del Regne de l’Amor.
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 de la profecia d’Amós Am 7, 12-15
En aquells dies, Amassià, sacerdot de Bet-El va dir a Amós: —Vident, vés-te’n d’aquí,
fuig al país de Judà i guanya-t’hi el pa fent de profeta, però aquí, a Bet-El , no tornis més a
profetitzar-hi, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat. Amós li va respondre: —
Jo no era pas profeta ni formava part de cap comunitat de profetes. Era ramader i em
dedicava a recollir figues de sicòmor, però el Senyor em va prendre de darrere els ramats
i em va dir: “Vés a profetitzar al meu poble d’Israel.”

Salmo responsorial
85 (84) 9a. 11-14
Voy a escuchar lo que dice el Señor: / “Dios anuncia la paz / a su pueblo
y a sus amigos.” / La salvación está ya cerca de sus fieles, / y la gloria habitará
en nuestra tierra.

Salm responsorial 85 (84) 9a. 11-14
Jo escolto el què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau al seu poble. / El
Senyor és a prop per salvar els seus fidels, / i la seva glòria habitarà al nostre
país.

El Señor nos dará lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto. / La justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos.

La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bondat i la pau; / la fidelitat
germinarà a la terra, / i la bondat mirarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja / i la nostra terra donarà el seu fruit. / La bondat
anirà al davant, / i la pau li seguirà les petjades.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes Ef. 1, 3-14
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb
tota mena de benediccions espirituals dalt del cel;. ens escollí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per
Jesucrist, segons la seva benèvola decisió,que dóna glòria i lloança a la gràcia que ens ha
concedit en el seu Estimat. En ell, per la seva sang, hem obtingut la redempció, el perdó
dels nostres pecats. La riquesa de la gràcia de Déu s’ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha
concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el seu designi
secret, la decisió benèvola que havia pres per executar-la en la plenitud dels temps: ha
volgut unir en el Crist totes les coses, tant les del cel com les de la terra.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc. Mc. 6, 7-13
Llavors va cridar els Dotze i començà a enviar-los de dos en dos. Els donà poder
sobre els esperits malignes i els instruïa dient:—No prengueu res per al camí, fora del
bastó: ni pa, ni sarró, ni cap moneda. Poseu-vos les sandàlies, però no us emporteu dos
vestits. I els deia encara:—Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell
lloc. Si una població no us acull ni us escolta, sortiu-ne i espolseu-vos la pols dels peus
com a acusació contra ells. Ells se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin.
Treien molts dimonis i curaven molts malalts, ungint-los amb oli.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la justicia y la paz se besan;
/ la fidelidad brota de la tierra, / y la justicia mira desde el cielo.

Per al diàleg:
- La Paraula de Déu pot denunciar la religió
- No sempre «els de casa» ens acollim
- Per què no intentem de viure el que l’Evangeli d’avui ens diu?

Cartes a Jesús (I)
Van ser enviades per nens d’una escola del sud d’Itàlia. Un mestre de Primària
tenia per costum fer escriure als alumnes una carta a Jesús.
A continuació en donem alguns exemples que són com “perles” d’aquests petits
filòsofs... que van ser recollides al llarg d’uns quants anys.
Estimat Jesús: Per carnestoltes em disfressaré de dimoni. No et fa res, oi? MIQUEL
Estimat Jesús: La girafa la volies així? O va ser un accident? PATRÍCIA
Estimat Nen Jesús: Quan el teu Pare va fer l’univers, no hauria estat millor que enlloc
del diumenge hagués descansat els dies de “cole”? ENRIC
Estimat Nen Jesús: Gràcies pel germanet, però el que jo havia demanat era un gos.
GIANLUCA
Estimat Nen Jesús: El pare Màrius és amic teu o solament és un company de treball?
ANTON!
Estimat Jesús: Com és que feies tants miracles abans i ara ja no en fas? JACOB
Estimat Nen Jesús: Tu les coses les saps abans que s’inventin? DANIELA
Estimat Jesús: Quan vas fer el primer home, funcionava bé com ara nosaltres?
TOMÀS
Estimat Nen Jesús: Els pecats els marques en vermell com fa la mestra? CLARA
(aportat per en Xevi Castellà)

