Lectures 25 gener
Diumenge III del
temps ordinari
1ª Jn 3-5.10; Salm 25 (24) 4-5.6a.7b.89; 1C 7, 39-31; Mc. 1, 14-29

ENTERRAMENT

Diumenge 2 durant l’any B.
Missatge del Papa Francesc en el dia de l’Emigrant i el
Refugiat (resum, primera part)

Reunió entitats menjador:
El proper dijous, a les 8 del vespre, hi
ha reunió del es entitats del menjador.

La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Trinidad Criado Viejo, de 88 anys; aquesta setmana a la
família de Mercè Cardó Geis, de 91 anys.

Ara tornem a necessitar més voluntaris
pel menjador

CARITAS POBLENOU

C.E.ANEM A CAMINAR

Aquesta setmana Càritas Poblenou ha
fet la reunió trimestral de la Junta de Càritas
Poblenou.

El proper dissabte dia 24, hi ha la sortida
del quart dissabte de mes als castells dels
Foix.

Noves activitats que es plantegen
portar a terme:
-Atenció a la gent gran. Crear un
equip de persones voluntàries que estiguin
disposades a fer aquest servei. Ja es té un
petit nucli del que pot ser l’equip que ha de
fer el servei. Ara, es farà la tasca de fer la
formació i començar.
-Fer un rober. Degut a la demanda
que tenim de roba per part de gent
necessitada i de gent que ens en ofereix, es
pensa mirar la possibilitat de trobar un local
per tenir-hi el magatzem i la que hauria de
ser la botiga.

RACÓ DE PREGÀRIA

Voluntaris menjador

RACÓ DE PREGÀRIA

Divendres,
dia 23,
a 2/4 de 9
del vespre
EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 201,87
Caixetes ciris ............................... 44,66
Caixetes: ..................................... 66,47
Caixetes Càritas: .......................... 31,23
Menjador .................................. 210,00

-reforçar l’acollida. Fins ara teníem
un dia per fer l’acollida, és a dir, per atendre
les demandes i les necesitats. Aquest curs ja
es va començar a tenir un altre dia obert: el
dijous. Per tant, ara ja tenim el dimarts (7-8
tarda) i dijous (6,30-7,30)
Els altres serveis estant en marxa:
classes de català, assessorament laboral i
jurídic, menjador, ......

FULL

ECONOMIA 11-01-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 571
18 de gener del 2015

Jesús és «l’evangelitzador per excel·lència i l’Evangeli en persona» (Exhort.
Ap. Evangelii gaudium, 209). La seva sol·licitud especial pels més vulnerables
i exclosos ens invita a tots a tenir cura de les persones més fràgils i a reconèixer
el seu rostre sofrent, sobretot en les víctimes de les noves formes de pobresa i
esclavitud. El Senyor diu: «Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i
em donàreu beure; era foraster, i em vareu acollir; anava despullat, i em vareu
vestir; estava malalt, i em vareu visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m»
(Mt 25,35-36). Missió de l’Església, peregrina a la terra i mare de tots, és per
tant estimar Jesucrist, adorar-lo i estimar-lo, especialment en els més pobres i
desemparats; entre aquests hi ha, certament, els emigrants i els refugiats, que
intenten deixar enrere condicions de vida difícils i tota mena de perills... /...
L’Església obre els seus braços per acollir tots els pobles, sense
discriminacions i sense límits, i per anunciar a tots que «Déu és amor» (1Jn
4,8.16). Després de la seva mort i resurrecció, Jesús va confiar als seus deixebles
la missió de ser els seus testimonis i de proclamar l’Evangeli de l’alegria i de la
misericòrdia. Ells, el dia de Pentecosta, van sortir del Cenacle amb valentia i
entusiasme; la força de l’Esperit Sant va vèncer els seus dubtes i vacil·lacions, i
va fer que cadascú sentís el seu anunci en la seva llengua; així, des del
començament, l’Església és mare amb el cor obert al món sencer, sense fronteres.
../...
En una època de migracions tan grans, un nombre elevat de persones deixa
els seus llocs d’origen i emprèn l’arriscat viatge de l’esperança, amb l’equipatge
ple de desitjos i de temors, a la recerca de condicions de vida més humanes. No
és estrany, però, que aquests moviments migratoris suscitin desconfiança i rebuig,
també en les comunitats eclesials, abans fins i tot de conèixer les circumstàncies
de persecució o de misèria de les persones afectades. Aquests recels i prejudicis
s’oposen al manament bíblic d’acollir amb respecte i solidaritat l’estranger
necessitat.
(Resum recollit per P.R.)
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 primer llibre de Samuel 1S 3:3b-10.19
En aquell temps, Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Senyor, on hi
havia l’arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí em teniu.» Corregué cap
a Elies i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «No t’he cridat pas.
Vés-te’n a dormir.» I el noi se n’anà a dormir. El Senyor el tornà a cridar, i Samuel s’aixecà,
anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «Fill meu,
no t’he cridat pas. Torna-te’n a dormir.» Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la
paraula del Senyor encara no se li havia revelat. Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel,
i ell s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Llavors
Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi, i digué a Samuel: «Vés a dormir i, si et
torna a cridar, digues-li: Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta.» El Senyor es
presentà i el cridà com les altres vegades: «Samuel, Samuel.» Ell respongué: «Parleu, que el
vostre servent us escolta.» Samuel es va fer gran. El Senyor l’afavoria sempre i no deixà de
complir mai cap de les seves profecies.

Salm responsorial40 (39) 2. 4a. 7-9
Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, inclinant-se cap a mi, / ha inspirat als
meus llavis un càntic nou, / un himne de lloança al nostre Déu.
Però Tu no vols oblacions ni sacrificis, / i m’has parlat a cau d’orella; / no exigeixes
l’holocaust ni l’expiació.
Per això et dic: «Aquí em tens: / com està escrit de mi en el llibre, / Déu meu, vull fer
la teva voluntat, / guardo la teva llei al fons del cor.
Anuncio amb goig la salvació / davant el poble en dia de gran festa. / No puc deixar
d’anunciar-la; / ho saps prou, Senyor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 6:13b-15a,
Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor, per al cos. I Déu,
que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder. ¿No sabeu
que els vostres cossos son membres de Crist? El qui s’uneix al Senyor forma amb ell un sol
esperit. Fugiu de la fornicació. Els altres pecats que l’home comet són exteriors al seu cos,
però el fornicador peca contra el seu propi cos.
No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu
i que resideix en vosaltres? ¿No sabeu que no són vostres? Déu us ha adquirit a un preu molt
alt: glorifiqueu-lo en el vostre cos.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 1:35-42
En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que
passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu.» Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia
això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «¿Què voleu?» Ells
li digueren: «Rabí», que vol dir “mestre”, «on us allotgeu» Jesús els respon: «Veniu i ho
veureu.» Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les

quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús, era
Andreu, el germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó,
i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir “l’Ungit”. I l’acompanyà on era Jesús. Jesús
se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, que vol dir Pedra.»

Salmo responsorial 40 (39) 2, 4a. 7-9
Yo esperaba con ansia al Señor; / él se inclinó y escuchó mi grito; / me puso en la
boca un cántico nuevo, / un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cambio, me abriste el oído; / no pides
sacrificio expiatorio.
Entonces yo digo: “Aquí estoy como está escrito en mi libro / para hacer tu voluntad.”
/ Dios mío, lo quiero, / y llevo tu ley en las entrañas.
He proclamado tu salvación / ante la gran asamblea; / no he cerrado los labios; /
Señor, tú lo sabes.

ECONOMIA CARITAS POBLENOU ANY 2014
1 gener 2014 - 31 desembre 2014
Entrades
Projecte Sostre .................. 2.000,00
caixetes ............................. 2.612,93
Desplaçaments ....................... 20,00
Préstecs a retornar ............. 2.575,00
Assegurancça voluntaris .......... 45,00
col.lecta corpus .................... 286,95
Total sortides ................ 10.796,81
Donatius ............................... 100,00
col.lecta Nadal ..................... 826,78 Romanent a l’1 de gener 2014 ......... 3.957,30
Conveni Ajunty 2013 ......... 5.000,00 Total entrades ................................ 16.401,66
conveni Ajunt 2014 ............ 5.000,00 Total sortides ................................. 10.796,81
Total entrades ............... 16.401,66 Romanent al 31 desembre2014 .... 9.562,15
Sortides
Ajudes famílies
Gas i llum ............................ 97,50
Fartmàcia ............................ 22,20
Roba i calçat ..................... 530,00
Aliments ......................... 5.095,00
Préstecs a retornar .......... 2.574,46
Lloguers ............................ 200,00
Desplaçaments .................... 20,00
Material escolar ................. 120,00
Varis .................................... 31,65
Alfabetitzció ........................... 41,00

Càritas Projecte Sostre
Entrades
Traspàs de Càritas ................. 2.000,00
Sortides
Publicitat ................................... 114,80
Com. bancs ................................ 23,19
Total sortides ......................... 137,99
Romanent 01-01-14 ................. 915,64
Total entrades ........................ 2.000,00
Total sortides ............................ 137,99
Romanent 31-12-2014 ........ 2.777,65

