Lectures diumenge 10 gener
BAPTISME DE JESÚS
1º lec. IS. 42, 1-4. 6-7 Salm. 128,
1-4. 9-10 3ª lec, AC. 10 34-38 3ª lec.
LC. 3, 15-16. 21-22.

FESTA DE REIS
-Festa de Reis, dimarts dia 5, eucaristia
anticipada a les 8; i dimecres, dia 6, a les
10 i 12 del matí.

FESTES DE DURANT L’ANY
1er. Quaresma, 14 de febrer
Pasqua, 27 de març
Ascensió,8 de maig
Pentecosta, 15 de maig
Corpus, 29 de maig

DADES ESTADISTIQUES
Any
15
Baptismes: 20
Defuncions: 53
matrimonis:

14
11
36

13
11
42
1

12
26
50
1

REUNIÓ
GRUP CELEBRACIONS
El dia 15 de gener, divendres a les 8
del vespre, es reunirà el Grup de
Celebracions per tal de preparar les
celebracions de la Quaresma (que
començarà en el primer diumenge el dia 14

C.E.ANEM A CAMINAR

Diumenge II després de Nadal

El proper dissabte dia 9, el centre excursionista fa la primera sortida de l’any a fer
un recorregut per Santa Pau.

Llum dels homes, llum que ens
interpel·la!!

ECONOMIA PARRÒQUIA
(a 30 desembre)
Saldo novembre ..................... 2.493,66
Entrades
Col.lectes .................... 578,41
Ciris ............................ 242,83
Caixetes ...................... 370,76
Donatiu ....................... 500,00
Total entrades ........ 1.692,00 . 1.692,00
Sortides
Telèfon .......................... 67,83
Mat.Oficina ................... 14,13
Pintura ............................. 6,86
Col.lecta Germanor ..... 349,97
Germanor ................. 1.000,00
Com. Bancs .................... 6,00
Neteja ......................... 188,76
Ciris ............................ 766,64
Full parroquial ............... 48,75
Partícules ....................... 26,00
Butà ............................ 100,44
Varis .............................. 19,13
Flors ............................. 29,50
Micros ............................ 8,28
Agendes Llatinoam. ..... 159,50
Total sortides ......... 2.791,79 . 2.791,79
Romanent a 30 desembre ...... 1.393,87

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 120,52
Caixetes ciris ............................... 52,98
Caixetes: ................................... 160,00
Caixetes Càritas: .......................... 86,00
Col.lecta Nadal Càritas .............. 533,76
Menjador (caixetes) ................... 215,00

de febrer) i preparar la Pasqua.

FULL

ECONOMIA 27-12-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 621
03 de gener del 2016

Com sol ser habitual el primer
diumenge de l’any, part de les lectures ens
situen a l’inici de les seves respectives
narracions i ens contextualitzen fets o
personatges que després prendran la seva
rellevància. En aquesta línia trobem els
primers versicles de l’Evangeli de Joan.
En ell es suggereixen algunes pistes de com és el món que rep el fill de Déu, un
món que es presenta hostil, poc acollidor davant d’aquesta vinguda i que ni tan
sols la reconeix. És una comparativa prou adequada del que ens explica el
cicle del Nadal, d’allò que succeí a Betlem; però també es podria aplicar a
molts dels esdeveniments que caracteritza el món dels nostres dies. Hi ha unes
paraules que, per la seva literalitat, ens poden recordar actituds davant de
desafiaments com els que travessa Europa amb els refugiats provinents de
diversos països en guerra: “Era present al món, al món que li deu l’existència,
però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han
acollit”.
Enmig d’escenaris incerts i difícils que ens enfronten a les nostres pròpies
contradiccions emergeix, segurament, un dels símbols per excel·lència: Déu
com la Llum dels homes, la llum que resplendeix en la foscor. Aquesta llum,
però, no només al·ludeix al fill de Déu; ans el contrari, ens interpel·la a cadascú
perquè actuem com els seus portadors. Potser especialment en aquests primers
dies de l’any, dediquem una estona per pensar què fem per ser portadors de
llum i per donar-ne testimoni.
DP
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira Sir 24,1-4.12-16
La saviesa, s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del seu poble, parla en la reunió del
poble de l’Altíssim, es gloria davant dels seus estols, s’enalteix enmig del poble, s’admira
d’ella mateixa en la reunió santa, fa el seu elogi davant la multitud dels elegits i entre els
beneïts es proclama beneïda, dient: «El Senyor de l’univers em donà una ordre, el qui em
va crear i m’assenyala on plantaré la meva tenda em digué: “Acampa entre els fills de
Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu nous plançons entre els meus elegits.” »M’ha creat
abans del temps, des del principi, i mai més no deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell
al temple sant. Així m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo
estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem. He tret brotada en un poble ple de glòria, en
la possessió del Senyor, en la seva heretat; estaré per sempre en la reunió dels sants.»
Salm responsorial 147,12-13.14-15.19-20
Glorifica el Senyor, Jerusalem, / Sió, canta lloances al teu Déu / que
assegura les teves portes / i beneeix dintre teu els teus fills.
Manté la pau al teu territori / i et sacia amb la flor del blat. / Envia ordres a
la terra, / i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, / als fills d’Israel els seus
decrets i decisions. / No ha obrat així amb cap altre poble, / no els ha fet conèixer
les seves decisions.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes Ef 1,3-6.15-18
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 elegí 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 lloança a la grandesa dels favors que
ens ha concedit en el seu Estimat. Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en
Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per
vosaltres, i us recordo en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist,
el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la
seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell: demanant-li també que il·lumini la
mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines
riqueses de glòria us té reservades, l’heretat que ell us dóna entre els sants.
Evangeli segons sant Joan Jn 1,1-18
Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu.

Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a
existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La
Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. [Déu envià un home
que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell
tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.] Existia
el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al
món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva,
i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els
concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler
d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà
entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill
únic del Pare ple de gràcia i de veritat.
Salmo responsorial 147,12-13.14-15.19-20
Jerusalén, alaba al Señor; / Sión, alaba a tu Dios. / Pues él reforzó los
cerrojos de tus puertas / y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad.
Él trae la paz a tu territorio / y te satisface con lo mejor del trigo. / Él envía
su palabra a la tierra, y su palabra corre a toda prisa.
Él dio a conocer a Jacob, a Israel, / su palabra, sus leyes y decretos. / No
hizo lo mismo con las otras naciones, / las cuales nunca conocieron sus decretos. / ¡Aleluya!

La sordesa de la dona
Un home telefona al metge de capçalera
per explicar-li que la seva dona s’està quedant
sorda. El doctor li respon:
–Anem a detectar el grau de sordesa de
la seva dona. On és vostè i on és ella?
–Jo al dormitori i ella a la cuina.
–Cridi-la des d’on vostè es troba ara.
–Mariaaa!
–...
–No, no em sent.
–Doncs surti del dormitori i cridi-la des
del passadís.

–Mariaaa!
–...
–No, no hi ha manera.
–Entri a la cuina i cridi-la amb
més força.
–Mariaaaaaaa!
La dona es gira i li diu:
–Què vols? Què vols?! Ja m’has
cridat deu vegades i deu vegades t’he
contestat què volies. Cada dia estàs
més sord, no sé per què no vas al metge
d’una vegada.

