Lectures del 1 de febrer
Diumenge4 de durant l’any
1ª lec.
Dt. 18, 15-20 Salm 95 (94)
1-2. 6-9 1 C. 7, 32-35 Mc. 1, 21.25

NECESSITEM VOLUNTARIS
PEL MENJADOR
Es necessiten més voluntaris pel
menjador.
Vols fer conversa en català? vine a
Càritas que ho estem fent.

15 PROBABLES MALALTIES
(I)
Aquestes malalties i aquestes
temptacions són naturalment un perill per tot
cristià i per tota cúria, comunitat,
congregació, parròquia, moviment eclesial,
i poden colpir tant a nivell personal com
comunitari.
1. La malaltia de sentir-se
“immortal”, “immune” o fins i tot “indispensable” Una visita habitual als
cementiris ens pot ajudar a veure els noms
de tantes persones, algunes de les quals es
pensaven ésser immortals, immunes, i indispensables!

Diumenge 3 de durant l’any B.
Missatge del Papa Francesc en el dia de l’Emigrant i el Refugiat
(resum, segona part)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 115,83
Caixetes ciris ............................... 56,17
Caixetes: ................................... 318,00
Caixetes Càritas: .......................... 25,00
Menjador .................................... 40,00

2. Una altra malaltia: la del
“martalisme” (ve de Marta), de
l’excessiva ocupació.
3. Existeix també la malaltia de
l’”enduriment” mental i espiritual: la
d’aquells que tenen un cor de pedra i
són “rebecs” És la malaltia d’aquells que
perden “els sentiments de Jesús” (cf. Fil 2,511) perquè el seu cor, amb el pas del temps,
s’endureix i esdevé incapaç d’estimar
incondicionalment al Pare i al proïsme (cf.
Mt 22,34-40).
4. La malaltia de l’excessiva
planificació i del funcionalisme.
5. La malaltia de la mala
coordinació. Quan el peu diu al braç: “no
en tinc necessitat, de tu”, o la mà diu al cap:
“mano jo”, provoquen d’aquesta manera
malestar i escàndol.
6. Existeix també la malaltia de
l’”Alzheimer espiritual”: o sigui, aquella que oblida la “història de la salvació”,
ho veiem en aquells, en definitiva, que
construeixen al seu voltant murs i amb les
seus hàbits esdevenen, per sempre més,
esclaus de llurs ídols que han esculpit amb
les seves pròpies mans.
7. La malaltia de la rivalitat i de la
vanaglòria.
8. La malaltia de l’esquizofrènia
existencial. Una malaltia que colpeix sovint
aquells que, abandonant el servei pastoral,
es limiten a les qüestions burocràtiques,
perdent així el contacte amb la realitat, amb
les persones concretes.
Francesc, bisbe de Roma (resum).
(continuarà)

FULL

ECONOMIA 18-01-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 572
25 de gener del 2015

La força de la fe, de l’esperança i de la caritat permet reduir les distàncies que
ens separen dels drames humans. Jesucrist espera sempre que el reconeguem en
els emigrants i en els desplaçats, en els refugiats i en els exiliats, i també ens crida
a compartir els nostres recursos, i a vegades a renunciar al nostre benestar.
... L’Església ha d’assumir nous compromisos de solidaritat, de comunió i
d’evangelització. Els moviments migratoris requereixen aprofundir i reforçar els
valors necessaris per a garantir una convivència harmònica entre les persones i les
cultures. Per a això no és suficient la simple tolerància, que fa possible el respecte
de la diversitat i dóna pas a formes de solidaritat diverses entre les persones de
procedències i cultures diferents. La vocació de l’Església se situa a superar les
fronteres i a afavorir «el pas d’una actitud defensiva i recelosa, de desinterès o de
marginació a una actitud que posi com a fonament la “cultura de l’encontre”, l’única
capaç de construir un món més just i fraternal» (dia de l’emigrant 2014).
... A la globalització migratòria cal respondre amb la globalització de la caritat
i de la cooperació, per tal que s’humanitzin les condicions dels emigrants. A la
vegada, són necessaris grans esforços per a crear les condicions adequades per a
garantir una disminució progressiva de les raons que porten pobles sencers a deixar
la pàtria, a causa de guerres i caresties, que sovint es concatenen les unes amb les
altres.
A la solidaritat amb els emigrants i els refugiats cal afegir-hi la voluntat i la
creativitat necessàries per a desenvolupar mundialment un ordre econòmic- financer
més just i equitatiu, junt amb una compromís més fort per la pau, condició indispensable per a un progrés autèntic.
Benvolguts emigrants i refugiats, ocupeu un lloc especial en el cor de l’Església,
i l’ajudeu a tenir un cor més gran per a manifestar la seva maternitat amb la família
humana sencera. No perdeu la confiança ni l’esperança. Mirem la Sagrada Família
exiliada a Egipte: així com en el cor maternal de la Mare de Déu i en el cor sol·lícit
de sant Josep es va mantenir la confiança en Déu que mai no ens abandona, que no
us manqui aquesta mateixa confiança en el Senyor. Us encomano a la seva protecció
i us imparteixo de cor la benedicció apostòlica.
(resum recollit per A.T.)
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 de Jonàs Jn, 3-5. 10
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital,
i proclama-hi el que jo et diré.» Jonàs se n’anà a Nínive tal com el Senyor li havia manat.
Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí. Jonàs
començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava:«D’aquí a quaranta dies,
Nínive serà destruïda.» La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels
més poderosos fins els més humils es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien
i s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d’ells la desgràcia amb què els
havia amenaçat.
Salm responsorial 25 (24) 4-5. 6a.7b. 8-9
Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, / que aprengui els teus camins.
/ Encamina’m en la teva veritat, instrueix-me, / perquè Tu ets el Déu que em
salva.
Recorda’t, Senyor, de la teva pietat / i de l’amor que has guardat des de
sempre. / Compadeix-te de mi, Tu que estimes tant.
El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon camí als pecadors. / Encamina els humils per sendes de justícia, / els ensenya el seu camí.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint IC 7, 29-31
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l’oportunitat present. Des d’ara, els
qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren com si res no els fes
plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin
res, i els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món
que veiem amb els ulls passa aviat.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 1, 14-20
Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la
Bona Nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i
creieu en la Bona Nova.»
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el
filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors
d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Poc més enllà
veié Jaume, fill del Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els
cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se
n’anaren amb Jesús.

Salmo responsorial: 25 (24) 4-5. 6a.7b. 8-9
Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme en tus sendas: / haz que camine con lealtad; / enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura / y tu misericordia son eternas; / acuérdate de mí con misericordia, / por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto, / y enseña el camino a los pecadores; /
hace caminar a los humildes con rectitud, / enseña su camino a los humildes.

ECONOMIA PARRÒQUIA ANY 2014
Ingressos
Ciris .......................... 3.289,57
Caixetes .................... 2.949,12
Col.lectes .................. 8.740,16
Castanyet ..................... 817,80
Col.lectes extra. ......... 1.374,21
Col.lecta Germanor ...... 595,19
Total Ingressos ..... 17.766,05

Saldo 2013 ......................... 947,81
Ingressos ........................ 17.766,05
Despeses ........................ 18.345,72
Romanent 2014 ................. 368,14

Sortides
Flors ...................................... 335,25
Partícules ................................ 104,00
Ciris .................................... 2.344,65
Full parr. ................................. 217,50
Full inf. ................................... 357,17
Publicacions ........................... 558,00
Subscripcions ......................... 152,98
Neteja i material .................. 2.632,26
Ferreteria ............................ 1.650,14
Com.Bancs .............................. 26,00
Llum .................................... 2.377,00
Butà ....................................... 338,80
Telèfon ................................... 756,11
Varis ....................................... 198,95
Informàtica ............................. 250,42
Oficina ................................... 515,03
Seg. Social ............................. 259,39
Germanor ............................ 3.595,19
Col.lectes Extraordinàries .... 1.374,21
Assegurança ........................... 302,67
Total despeses ................ 18.345,72

