Dissabte vinent es fa la sortida cultural
a Pals i passejada per alguns pobles de
l’empordanet.
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INFORMATIU

-606
11.349
-3,65
-4,04
1.182
10.743
-3,69
-4,58
-1.587
11.925
-3,50
-4,08
10.338
-3,11
-3,80
Apets
Cost x apet (sols menjar)
Cost x apet (totes les despeses)

76.247,77
-48.689,01
27.558,76
0,00
2.000,00
29.558,76
59.982,04
-39.323,92
20.658,12
0,00
2.000,00
22.658,12
Total ingressos + saldo a 01/01
Total despeses
Saldo a bancs
Albarans
Prestat
Total liquid disponible

-6.901

10.489
-4,22
-0,25

17.466,92
-10.158,76

25.358,95

11.466,92

6.000,00
42.825,87

69.660,93
-44.301,98
25.358,95
-7.309,10
81.404,83
-44.578,96
36.825,87

78.770,13
-49.253,36
29.516,77 -1.958,01
-2.849,66
6.000,00
32.667,11 -3.108,35

-4.674,40
-9.365

AULA INFORMÀTICA
Si voleu aprendre informàtica, noves
tecnologies, fer servir un ordinador..... podeu
apuntar-vos en algun dels cursos que estem
donant.

-6.901

-276,98

-431,78
-1.801,27

-40.281,25
-1.465,03
-41.746,28
-6.942,73
0,00
-48.689,01
-31.025,35
-1.160,56
-32.185,91
-7.138,01
0,00
-39.323,92

-9.560

11.743,90
-2.634,70

-36.676,27
-712,10
-37.388,37
-3.120,52
-3.793,09
-44.301,98
-36.497,84
-1.322,31
-37.820,15
-4.450,63
-2.308,18
-44.578,96
-37.983,28
-1.638,14
-39.621,42 -2.124,86
-9.631,94
0,00
-49.253,36
564,35

3.052,03
3.510,42
6.562,45

Sehrs
Aliments varis
Total aliments
Resta despeses
Albarans
TOTAL DESPESES

-16.266

2010

17.603,94
28.086,22
45.690,16
23.970,77
69.660,93
-5.650,97
-965,56
-6.616,53

(12<>11)
2011
(13<>12)
2012
(14<>13)
2013

18.020,00
28.711,00
46.731,00
29.516,77
76.247,77

Diumenge vinent començarem la
quaresma. Ens ajudarem a fer camí per celebrar la Pasqua, Jesús viu present en
nosaltres.

EVOLUCIÓ INGRESSOS I DESPESES MENJADOR 2010-2014

QUARESMA

20.655,97
31.596,64
52.252,61
29.152,22
81.404,83

ENTERRAMENTS

15.005,00 3.015,00
30.631,08 -1.920,08
45.636,08 1.094,92
33.134,05
78.770,13 -2.522,36

Aquest diumenge, a les 11 del matí,
batejarem a Luciano Escobar Guardia.

-10.090
-2.565
-12.655

(11<>10)

Evolució economia del 2010 fins 2014

BATEIG

La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Remei
Campmajor Soler, de 66 anys; i de Josep
Planas Amat, de 89 anys. Aquesta setmana,
hem acompanyat a les famílies de Ángeles
Rocha Manzano, de 93 anys; Juan Jiménez
Díaz, de 62 anys; Josep-Maria Puig Gallart,
de 83 anys: Pedro ramos, de 82 anys.

Lluitar per la dignitat de les persones

MENJADOR

7.930,00
26.145,73
34.075,73
25.906,31
59.982,04

Diumenge 22 1 QUARESMA
1ªLec Gn 7, 8-15 Salm 25 (24) 4-7c.
8-9 3ª Lec 1 Pere. 3, 18-22 4ª Mc 1,
12-15

Diumenge 6 de durant l’any B.

C.E. ANEM A CAMINAR

2014

Col.lecta (Mans Unides): ........... 513,41
Caixetes ciris ............................... 88,87
Caixetes: ..................................... 15,22
Caixetes Càritas: ........................ 199,50
Menjador .................................... 60,00

Cada dilluns , de 8-9 del vespre, s’està
fent inscripcions per informar dels cursos
que estem fent.

Ingressos Donatius
Resta ingressos
Total Ingressos
SALDO A 01/01
TOTAL

ECONOMIA 08-02-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 575
15 de febrer del 2015

Jesús porta una activitat frenètica anant allà on
el demanen, curant malalts, donant la salut, ...molts
el van a trobar i Jesús intenta retornar-los la dignitat
com fa amb el leprós. Vés al Temple i que et certifiquin
que estàs pur, que et retornin el dret de poder entrar
en el Temple, de viure enmig dels teus.
És esfereïdora les notícies dels morts intentant
travessar el continent. Maleïts siguin els traficants que en fan negoci, i beneït
sigui l’intent de fugir de la misèria. No hi ha dret la indiferència –i la consciència
amagada- que ens envolta sobre aquestes morts i la situació de l’Àfrica.
Diumenge passat col·laboràvem en un dels projectes de Mans Unides
que fa a Etiòpia construint una escola rural per una campanya de lluitar contra
la fam en el món. Lluitar contra la fam fent una escola!. Si tot fos tan fàcil com
portar-los nosaltres el menjar allà, o donar-los un tros de terreny per cultivar,
o muntant una fàbrica.......
El problema a l’Àfrica, són, per enumerar-ne alguns:
-L’agricultura: Les dones són qui treballa la terra, qui va a buscar l’aigua,
qui cuida els nens. Les dones no tenen accés a la formació com tenen els
homes, no tenen accés al capital per poder invertir a l’agricultura...
-L’educació: Segons sortia dades en un diari en què deia que “els fills de
mares que saben llegir tenen el doble de possibilitats de viure més de 5 anys
que els nascuts de mares que no en saben”. Perquè les noies que han anat a
l’escola tindran més possibilitats de decisió i de més oportunitats econòmiques
al llarg de la vida.
Benvingudes siguin, doncs, les escoles. Mirem el problema. Col·laborem
en allò que ens tingui confiança per retornar dignitat a les moltes persones que
l’han perdut.
R.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 del Levític Lv 13:1-2, 45-46
El Senyor digué a Moisès i a Aharon: «Si algú té a la pell una inflor, crostes o
erupcions que facin témer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aharon o a un
dels seus fills sacerdots. Els qui pateixen del mal de la lepra han d’anar escabellats,
amb els vestits esquinçats, tapats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!”
Mentre el mal persisteixi, són impurs, i han de viure sols, fora del campament.»
Salm responsorial 31:1-2, 5, 11
Feliç el qui ha estat absolt de la falta / i ha vist sepultat el seu pecat./
Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa, / i dintre seu ja no
manté l’engany.
M’he decidit a reconèixer la falta, / no t’he amagat més el meu pecat./
Tant bon punt m’ho he proposat, Senyor, / m’has perdonat la culpa comesa.
Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor; / homes rectes, aclameulo.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 10, 31- 11,1
Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria
de Déu. No sigueu mai ocasió d’escàndol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a
l’Església de Déu, tal com faig jo, que en tot procuro d’adaptar-me a tots, i no
busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin. Seguiu
el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 1, 40-45
En aquell temps es presenta a Jesús un leprós, s’agenolla i li diu, suplicant-lo:
«Si voleu, em podeu purificar.» Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que
ho vull: queda pur.» A l’instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el
va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d’anarse a fer examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia
ordenat, i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n’anà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia
entrar manifestament als pobles, i havia de quedar-se a fora, en llocs despoblats.
Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.

Salmo responsorial: 32 (31) 1-5. 5. 11
Dichoso el que está absuelto de su culpa, / a quien le han sepultado su
pecado; / dichoso el hombre a quien el Señor / no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí, / no te encubrí mi delito; / propuse: “Confesaré
al Señor mi culpa” / y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; / aclamad lo, los de corazón sincero.

Processons i romeries?
Un professor de filosofia citava aquesta frase, crec que de Bonhöffer: “El cristianisme
no consisteix en processons i romeries”. És quelcom molt més seriós i decisiu per a la vida
de l’home.
Hi he pensat durant els dies de la Setmana Santa passada, arran d’una tertúlia de
ràdio en la qual em varen convidar per parlar de les maneres diferents de celebrar-la. I és
que aquests darrers anys hem assistit a un ressorgiment quasi imparable de les processons
i altres manifestacions religioses similars.
Jo vaig néixer l’any 1965, just un mes i mig abans que s’iniciés la quarta i darrera
sessió del Concili Vaticà II. Al meu poble es feia una processó el capvespre del Dijous
Sant, i en tinc un record molt vague. De seguida es va deixar de fer, com també la processó
amb la mare de Déu del Santuari local el primer diumenge de setembre, la processó del
Corpus i la processó eucarística del dia de la Festa Major. Aquestes darreres ja ni les
recordo. Des que tinc ús de raó recordo haver viscut la Setmana Santa amb molta plenitud, participant en les accions litúrgiques –els únics actes que es feien- essencials: la Missa
de la Cena del Senyor, seguida d’una Hora santa, la Celebració de la Passió del Senyor, la
vetlla Pasqual i la Missa del Dia de Pasqua. I, a més, el devot i discret Viacrucis del
Divendres sant, al matí, dins l’Església, sense ostentacions. Ho agraeixo. De la mà dels
meus pares i de la litúrgia de l’Església vaig anar endinsant-me en la comprensió i la vivència
espiritual del misteri pasqual de la mort i resurrecció de Nostre senyor Jesucrist.
Ara es diu que l’aplicació del Concili en aquest camp de la devoció i religiositat
populars va ser massa dràstica, i es torna a justificar pastoralment la nova proliferació
d’aquests actes de pietat –pietat?- al carrer.
Personalment no em sembla bé. Caldria, al meu entendre, continuar enfondint el solc
marcat per la Sacrosanctum Concilium i ajudant els qui estudien de capellà i els fidels que
vénen a les nostres esglésies a entrar més i més en la bellesa i el misteri de la litúrgia. Ja que
allò que pot fecundar verament una ètica cristiana correcta i compromesa és només
l’actualització de la Paraula de Déu en el culte profètic, és a dir, en la litúrgia, on s’esdevé
l’adoració en esperit i en veritat.
Lluís Solà (monjo de Poblet) – Catalunya Cristiana, 1811, 8 juny 2014

