Lectures del diumenge 1 de Quaresma
dia 14 de febrer
1ª Lc.Dt,26,4-10: 2ª lec. Sl. 90,1-2.1015; 3ª lec,Rm.10, 8-13; 4ª lec.Lc.4, 1-13

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Encarnación
Garcia Corral, de 93 anys.

MANS UNIDES
Diumenge dia 14, és la campanya de
Mans Unides d’enguany amb el lema de
“Planta-li cara a la fam: sembra”.
El Maresme ens afegim al projecte de
construcció de cases pr personal sanitari a
Malawi-Àfrica Austral.
La col·lecta serà per aquesta finalitat.

QUARESMA
Diumenge vinent comencem la Quaresma.

DONEM
EL CONDOL A LA FAMÍLIA
A punt d’acabar de compaginar
aquesta pàgina ens acaben de comunicar la
mort del nen de 10 anys de Poblenou, que
diumenge passat va patir un accident al caure
d’un edifici.
Amb aquestes ratlles volem donar el
condol a la família i amics i escola.

Aquest any 2015 es va crear un Servei
d’Atenció a Gent Gran a Càritas Poblenou.
Aquest servei va destinat a totes aquelles
persones que es trobin en situació de solitud
o tinguin una necessitat d’acompanyament
provocada per un impediment de les seves
capacitats de mobilitat.
Hem demanat voluntaris (Hi ha hagut
durant tot l’any 9 voluntaris disposats a que
tot això funcionés), hem anat a veure una
Residència Tercera Edat de Poblenou i als
Serveis Socials de Pineda de Mar per
exposar el projecte que s’anava a crear i
hem tingut molt bona col.laboració i
predisposició.
A hores d’ara i en acabar aquest 2015
hem de dir que la nostra tasca ha estat molt
satisfactòria ja que, s’han fet 159 serveis
d’acompanyament a diferents llocs. Això vol
dir que durant 325 hores les persones
sol·licitants no s’han sentit soles i en alguns
casos han pogut fer allò que desitjaven i no
podien per raons de mobilitat.
Com a tots els projectes hi ha una cosa
negativa que hem de remarcar i és que
necessitaríem més voluntaris per poder arribar a més gent necessitada.

Menjador
-Assistència mes de gener: 669 àpats
repartits entre dinar i sopar.
-Voluntaris: ens calen voluntaris per
anar cobrint les places que queden lliures
dels que pleguen, alguns d’ells perquè troben
feina. Quina sort!

Diumenge V de Durant l’Any C
“ Ja que vós ho dieu calaré les xarxes”

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 98,67
Caixetes ciris ............................... 41,91
Caixetes: ....................................... 5,92
Caixetes Càritas: .......................... 40,24
Menjador (caixetes) ................... 120,00

CÀRITAS ENS INFORMA
Servei d’Atenció a la Gent Gran

FULL

ECONOMIA 31-01-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 626
07 de febrer del 2016

La pesca miraculosa de l’evangeli no és de
peixos: és de persones.
El prodigi no és que els deixebles de Jesús
arrepleguin molts peixos en un llac de Galilea. Els
peixos ja hi eren i els recursos també. El miracle és el
gest solidari que es repeteix cada vegada que entre
tots nosaltres, omplim les “xarxes” de solidaritat.
Avui es repeteix el miracle de la pesca miraculosa a molts indrets de casa
nostra i del Món: Catalunya recull, any rere any, més de 4 milions de Kg
d’aliments per els més necessitats; els 55 bancs dels aliments que hi ha a tot
Espanya, omplen les seves “xarxes” amb més de 22 milions de Kg d’aliments
per repartir. Càritas de Catalunya té més de 11.000 voluntaris..però malgrat
l’esforç immens per omplir la “xarxa”, encara hi falta gent.
Aquelles persones que escoltaven Jesús a la riba del llac, no eren testimonis
només d’un fet insòlit, eren també partícips d’un “prodigi” que ens mostra com
en el cor dels humans, hi ha quelcom molt profund, - que mai podrem veure
amb els nostres ulls,- i que ens empeny a participar d’una “pesca miraculosa”,
malgrat dubtes i egoisme.
El missatge de l’evangeli de Lluc és de confiança en Jesús. Malgrat la
manca de peix, Simó dubta i confia: “ ja que vós ho dieu calaré les xarxes”; i
sorprès per tant de peix inesperat, Simó se sent pecador i confessa: “Aparta’t
de mi que sóc pecador”, però Jesús perdona i ens reconforta: “Des d’avui
seràs pescador d’homes”.
L’església és de Jesucrist, però ella no és Jesucrist. Per això, jerarquia
i comunitats cristianes, davant dels errors comesos, probablement necessitem
retornar als orígens i recordar el perdó de Jesús en la pesca miraculosa. Pere
dubta i confia. La fidelitat en Jesús ens obliga a calar les “xarxes”. Hi ha
necessitats que no poden esperar.
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 6,1-2a,3-8)
L’any que morí el rei Ozies vaig veure el Senyor assegut en un tron alt i prominent. Els
plecs del seu mantell omplien el temple. L’assistien, drets, uns serafins que cridaven l’un a
l’altre: «Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.»
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l’edifici s’omplia de fum. Jo vaig dir: «Ai
de mi, no podré parlar! Jo que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d’un poble de
llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» Llavors un dels
serafins volà cap a mi duent amb uns molls una brasa que havia pres de l’altar. Em tocà els
llavis amb aquella brasa i em digué: «Això t’ha tocat els llavis: ja ha desaparegut la teva
culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat.» Després vaig sentir la veu del Senyor que deia:
«Qui enviaré? Qui ens hi anirà?» Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-m’hi.»
Salm responsorialSl 137,1-8
Us enalteixo amb tot el cor, Senyor, / us vull cantar a la presència dels
àngels. / Em prosterno davant del santuari.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 5,1-11)
En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell,
que es trobava vora l’estany de Genesaret, veié dues barques a la platja. Els pescadors
n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li
demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant.
Quan acabà de parlar, digué a Simó: «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» Simó li
respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res, però ja que vós
ho dieu calaré les xarxes.» Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes
s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca que vinguessin a ajudarlos. Ells hi anaren, i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven. Simó Pere, en veure
això, es llançà als genolls de Jesús i li deia: «Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell no se sabien avenir d’una pesca com aquella.
Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué
a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.» Llavors tornaren a terra les
barques, ho deixaren tot i se n’anaren amb ell.
Salmo responsorial

Enalteixo el vostre nom / perquè estimeu i sou fidel. / Sempre que us
invocava, m’heu escoltat, / heu enfortit la meva ànima..
En sentir el que vós heu promès, / tots els reis de la terra us lloaran / i
celebraran que vós obreu així: / «Que n’és, de gran, la glòria del Senyor.»
La vostra dreta em salva. / Que el Senyor continuï afavorint-me. / El
vostre amor perdura sempre. / Acabeu la vostra obra, Senyor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 15,1-11)
Germans, [us recordo la bona nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu; fins
ara us hi manteniu ferms i per ella obteniu la salvació. No crec pas que us convertíssiu en va
a la fe. Per tant, si encara ho reteniu, recordeu amb quines paraules us vaig anunciar la
bona nova.] Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo mateix havia
rebut, és a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou
sepultat i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità. Que després s’aparegué
a Quefes i després als dotze. Després s’aparegué a més de cinc-cents germans a la vegada;
molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són morts. Després s’aparegué a Jaume, i
més tard a tots els apòstols. Finalment, el darrer de tots, com un que neix fora de temps, se
m’aparegué fins i tot a mi. Tant si sóc jo com si són ells, això és el que vosaltres heu cregut.

Sl 137, 1-8

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los ángeles tañeré
para ti, / me postraré hacia tu santuario..
Daré gracias a tu nombre: / por tu misericordia y tu lealtad, / porque tu
promesa supera a tu fama; / cuando te invoqué, me escuchaste, / acreciste el
valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, / al escuchar el oráculo
de tu boca; / canten los caminos del Señor, / porque la gloria del Señor es
grande.
Tu derecha me salva. / El Señor completará sus favores conmigo: / Señor, tu misericordia es eterna, / no abandones la obra de tus manos.

Temps de descomposició en el medi natural
Cigarrets sense filtre: 3 mesos
Filtre de cigarrets: 1 a 2 anys
Tovalló de paper: 3 mesos
Escloves de grana: 3 a 6 mesos
Paper de diaris: 3 a 12 mesos

Llumins: 6 mesos
Xiclets: 5 anys
Llauna d’alumini: 10 a 100
anys
Ampolla de plàstic: 100 a

1.000 anys
Sac de plàstic: 1.000
anys
Tarja telefònica:1.000
anys
Vidre: 4.000 anys.

