Lectures diumenge pel 10 de juliol
diumenge 15 de durant l’any
1ª lec.Dt.30,10-14; Salm 68,14.17.3031.33-34.36-37;3ª lec. Col. 1, 15-20;
4ª Lc. 10, 25-27

BATEIG
Diumenge dia 10, a les 11 del matí,
batejarem a la Claudia Costa Antúnez

MENJADOR
Assistència menjador durant el mes de
maig: 866 àpats.

PREGÀRIA
Déu i Pare, nostre,
Ajuda’ns a viure l’evangeli de
Jesús de tal forma que siguem amb ella
anunciadors del teu Regne.
Mira’ns amb amor i dóna’ns la
teva gràcia i la força de l’Esperit, perquè
puguem viure dignament les benaurances de
Jesús
Jesús de Natzaret,
Dóna’ns l’Esperit de les
benaurances perquè visquem en pau, en el
Regne del Pare, ja aquí en aquesta vida.
Dóna’ns la teva pau, que el
món no ens pot donar, amb abundància i
fes-nos portadors de Pau en el nostre
entorn.
Esperit Déu,

Diumenge XIV de Pasqua Any C

ECONOMIA PARRÒQUIA
MAIG I JUNY

Difondre la bona notícia
depèn de més que de setanta-dos

Saldo mes d’abril ...................... 540,71
Entrades
Col.lecta .................. 1.275,73
Caixetes ..................... 417,88
Ciris ........................... 544,63
Col.lecta Càritas ......... 286,26
Assegurança ............... 850,03
Total entrades ....... 3.374,53 .. 3.374,53
Sortides
Seg. Social ................. 100,47
Telèfon ....................... 139,18
Com.Bancs .................... 3,00
Fusteria ...................... 850,03
Partícules ...................... 26,00
Prestades
a Castanyet ............. 1.000,00
Neteja
Nova Llavor ............... 125,84
Full Parroquial .............. 45,00
Llum ........................... 501,08
Flors ............................ 57,45
Ferreteria ..................... 62,64
Aula informàtica ............ 60,00
Total sortides ........ 2.970,69 .. 2.970,69
Romanent juny .......................... 944,55
Pendent
Traspassar Col.lecta Càritas
Retorn deixades a Castanyet

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 169,64
Caixetes ciris ............................... 48,87
Caixetes: ..................................... 29,49
Caixetes Càritas: .......................... 21,71
Menjador (caixetes) ..................... 95,00

Mira aquesta infortunada terra
maltractada per l’egoisme humà, tingues
compassió de totes aquelles i aquells qui en
pateixen en la seva carn.

FULL

ECONOMIA 26-06-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 647
03 de juliol del 2016

Dia rere dia, ens sentim aclaparats per tota mena d’informacions que ens
arriben per les vies més diverses. Malauradament, són les que denominaríem
com a ‘males notícies’ les que s’imposen en el nostre imaginari mental i fan que
la nostra percepció del món sigui encara més fatalista del que podria semblar.
Un home de ciència afirmava que “els fets són els fets i la realitat n’és la
percepció”. Doncs això, la percepció d’una realitat envaïda per fets i dades
que no conviden precisament a l’optimisme. Un polític europeu amb reputació
d’estadista va dir, ja fa algunes dècades, que l’optimista veia una oportunitat
en tota calamitat i que, el pessimista, el que veia en cada oportunitat era una
calamitat. Inclús des de certs àmbits periodístics, sembla que una bona notícia
ja no valgui la pena de ser anunciada perquè, des del punt de vista del seu
impacte aporta, més aviat, poca cosa. Allò de que ‘la millor notícia és que no
hi hagi notícia’ potser aniria per aquí. Que un esdeveniment no sigui notícia
sembla que, per ell mateix, ja és prou positiu perquè si no s’ha donat a conèixer
vol dir que, com a mínim, no és prou dolent perquè se sàpiga. Però és clar, el
preu que paguem per això és molt alt perquè vol dir que el bé tampoc el
difonem.
A l’Evangeli d’aquest diumenge ens narra que Jesús, ja en el seu temps,
envià a setanta-dos a escampar la bona notícia, a portar la pau a les cases que
visitessin. Fent el salt a l’actualitat, possiblement també aquest sigui un missatge
que ens interpel·la a cadascú per ser els portadors d’una bona notícia i d’una
pau tan difícils de trobar si només parem atenció a aquella part de la realitat
que ha estat efectivament publicada.
D.P.
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 d’Isaïes (Is 66,10-14c)
Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l’estimeu. Estigueu contents amb
ella tots els qui portàveu dol per ella; sereu alletats amb l’abundància del seu consol i
xuclareu les delícies de la seva llet. Això diu el Senyor: «Jo decantaré cap a ella, com un riu,
la pau i el benestar, la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant. Els teus nodrissons
seran portats al braç i amanyagats sobre els genolls. Com una mare consola el seu fill, jo
també us consolaré: a Jerusalem sereu consolats. Quan ho veureu, el vostre cor bategarà
de goig i reviuran com l’herba els vostres ossos.» La mà del Senyor es farà conèixer als
seus servents.
Salm responsorial [65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.: 14)]
Aclama Déu, tota la terra. Canteu la glòria del seu nom, canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu: «Que en són, d’admirables, les vostres obres!»
«Tota la terra es prosterna davant vostre i canta la glòria del vostre nom.»
Veniu a contemplar les gestes de Déu.
Que n’és d’admirable el que fa amb els homes!
Convertí la mar en terra ferma, passaren el riu a peu eixut. Ell és la nostra alegria, ell
que sempre governa amb el seu poder.
Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; us contaré el que ha fet per mi. Beneït sigui Déu:
No ha refusat la meva súplica, ni m’ha negat el seu amor.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (Ga 6,14-18)
Germans, Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de nostre Senyor
Jesucrist. En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. Ni la circumcisió
ni la incircumcisió no tenen cap valor. L’únic que val és que hàgim estat creats de nou. Que
la pau i la misericòrdia de Déu reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri i sobre
l’Israel de Déu. A part d’això, que ningú no m’amoïni, perquè jo porto en el meu cos les
marques distintives de Jesús. Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb
el vostre esperit. Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 10,1-12.17-29)
En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s’avancessin
de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar. Els deia: «Hi ha
molt a segar i pocs segadors: demaneu a l’amo dels sembrats que enviï homes a segar-los.
Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no us
atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa digueu primer: Pau en aquesta
casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a

vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els
treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble us reben
bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d’aquell
lloc: El regne de Déu és a prop vostre.
Salmo Responsorial (Ps 66)
Aclamad a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, tributadle su gloriosa
alabanza; decid a Dios: «Tus obras son maravillosas».
toda la tierra se prosterna ante ti, canta para ti, canta a tu nombre. Venid y ved las
proezas de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres.
Él convirtió el mar en tierra firme, y el río atravesaron a pie enjuto; con su poder
gobierna eternamente,
Fieles del Señor, venid a escuchar, os contaré lo que él hizo por mí. Bendito sea Dios,
que no ha rechazado mi plegaria ni me ha retirado su misericordia.

Nota d’una mare al seu fill de 13 anys sobre com fer ús del mòbil
(II)
14. Deixa el mòbil a casa de tant en
tant i estigues tranquil i segur d’haver pres
aquesta decisió. No està viu ni és cap extensió
del teu cos. Aprèn a viure sense ell. No pateixis
per perdre’t el que està succeint al món en aquell
moment. Sigues molt millor i gaudeix del que
succeeix al teu voltant.
15. Descarrega’t música nova, clàssica o
diferent a la que escolten els de la teva edat,
que és sempre la mateixa. Descobreix. La teva
generació té un accés a la música molt més gran
que qualsevol altra generació de la història.
Aprofita aquest regal. Expandeix els teus
horitzons.
16. Practica jocs de paraules, puzles o
jocs d’ingeni de tant en tant.
17. Viu amb els ulls ben oberts. Observa el món que es desplega al teu voltant.
Mira per la finestra. Escolta els ocells. Fes una
passejada. Parla amb un desconegut. Pregunta’t
coses sense cercar-les al Google.

18. Segur que algun dia et trobaràs
en un bon enrenou. T’agafaré el telèfon.
Ens asseure’m i parlarem sobre el tema.
Tornarem a començar. Tu i jo estem
aprenent cada dia. Estic en el teu equip.
Estem junts en tot això.

“Espero que puguis acceptar
aquestes condicions. Moltes de les lliçons
que veus aquí no són només per a l’iPhone,
sinó també per la vida. T’ha tocat viure
i créixer en un món que canvia
ràpidament. És alhora fascinant i
temptador. Fes les coses fàcils. Confia
en la teva ment, que és poderosa, i en el
teu cor, per sobre de qualsevol màquina.
T’estimo. Espero que gaudeixis del teu
nou i espectacular mòbil”
http://serveiseducatiusndavant.cat/
18-normes-mare-fill-nens-utilitzar-eltelefon-mobil/

