Lectures diumenge dia 17
Is. 62, 1-5; Sl. 95, 1-3. 7-8a. 910a; Co 12, 5- 11; Jn. 2, 1-12.

ENTERRAMENT
Hem acompanyat amb la pregària a la
família de Lorenzo Amor Galán, de 94 anys;
a la família de Felicitas López Martínez, de
88 anys.

GRUP CELEBRACIONS
Divendres vinent, a les 8, el grup es
reunirà per preparar celebracions.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
El proper dissabte, dia 16, hi ha sessió
dels grups de catequesi. A 2/4 de 7 de la
tarda.

L’EVANGELI D’AVUI
Jesús neix de l’Aigua i l’Esperit.
Néixer és «venir a a la llum»
Aquest segon naixement dóna a llum
el meu vertader ésser.
Jesús era la llàntia perfecta. L’Esperit
la travessa i la transforma en llum. No només
és llum, sinó que il·lumina a tots.
L’energia que encén la llàntia és
l’Esperit

Més d’un milió de refugiats han arribat
a Europa el 2015, un episodi sense
precedents des de la Segona Guerra Mundial i que s’ha concentrat sobretot a Grècia.
Almenys 3.773 persones s’han ofegat en el
camí al Mediterrani, que ja s’ha convertit en
la frontera més mortífera i més desigual del
planeta.
L’arribada de l’hivern no ha aturat el
flux de refugiats -la majoria dels quals escapen de la guerra de Síria- entre Turquia i
Grècia a través de l’Egeu, un trajecte curt
però molt perillós en aquesta època de l’any,
on els refugiats són empesos pel blindatge
de les fronteres europees.

MENJADOR
Voluntaris: 62 al menjador
Assistència:
Assistència Menjador 2015
DINAR

SOPAR

Gener:
386+64=450

Gener:
276+1=277

727

Febrer
359+59=418

Febrer
247+7=254

672

Març
425+64=489

Març
319+6=325

814

Abril
410+51=461

Abril
327+12=339

800

Maig
352+65=417

Maig
329+13=342

759

Juny
386+66=452

Juny
302+15=317

769

Juliol
404+68=472

Juliol
297+2=299

771

Agost
491+54=545

Agost
408+4=412

957

Setembre
449+69=518

Setembre
403

921

Octubre
519+60=579

Octubre
407

986

Novembre
485+59=544

Novembre
357+4=361

905

Desembre
449+56=505
_______________

Desembre
343+9=352
____________

Historial:

any 2009:
Any 2010:
Any 2011:
Any 2012:
Any 2013:
Any 2014:
Any 2015:

5.005 àpats
10.489
11.349
10.743
11.925
10.338
9.938

TOTAL

857
______________
9.938

Baptisme del Senyor, any C
«Mentre pregava, el cel s’obrí»
El cel s‘obrí i ja res no
impedeix la comunicació entre Déu
i la humanitat. Déu se´ns apropa, es
deixa sentir i ens comunica el seu
amor. Metafòricament és com veiem
en la imatge, s’obre la porta del cel.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 144,99
Caixetes ciris ............................... 71,18
Caixetes: ..................................... 10,83
Caixetes Càritas: .......................... 81,81
Menjador (caixetes) ................... 145,00

REFUGIATS

FULL

ECONOMIA 03-01-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 622
10 de gener del 2016

Jesús pregava sempre abans
d’ actuar. La seva pregària era
constant i il·luminava la seva vida.
Se sentia estimat incondicionalment
pel Pare. És una bona ocasió per
preguntar-nos: Com prego jo? La
meva pregària està centrada en el benefici propi i/o en la prosperitat de tots?
Quant temps dedico? Prego algun cop en comunitat?
Ens passaran per whatsapp el següent text: “Un cop li preguntaren a un
home: Què guanyes pregant a Déu? L’ home va respondre res.... deixa’m
que t’expliqui que he perdut: la ira, l’ego, l’avarícia, la depressió, la inseguretat
i la por a la mort. A vegades la resposta no està en el guany, sinó en la pèrdua”
Que ens deixem confiadament en les mans d’ aquest Déu, que hem conegut
per Jesús, que ens estima incondicionalment perquè és l’ Amor i ens crida a
participar de la seva plenitud. El nostre Déu no és un Déu tancat, aïllat, ens ha
obert les portes de bat a bat. Potser a nosaltres també algun cop hem
experimentat, com Jesús, que se’ns ha obert el cel quan pregàvem. Que el
fruit de la pregària es deixi traslluir en la nostra vida.
V.T i E.M.
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 del profeta Isaïes (Is 40,1-5.9-11)
«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu amorosament a
Jerusalem, crideu i digueu-li que s’ha acabat la seva servitud, ha estat perdonada la seva
culpa: ha rebut de mans del Senyor doble pena per tots els seus pecats.» Escolteu una veu
que crida: «Obriu en el desert una ruta al Senyor, aplaneu en l’estepa un camí per al nostre
Déu. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es
tornarà una plana, el terreny escabrós serà una vall. Llavors apareixerà la glòria del Senyor
i la veurà tothom alhora. La boca del Senyor ho ha dit.» Puja en una muntanya ben alta,
missatger que anuncies a Sió la bona nova! Tu que portes bones noves a Jerusalem, alça
ben fort el teu crit, alça’l ben fort, no tinguis por! Digues a les viles de Judà: «Aquí teniu el
vostre Déu! El Senyor Déu arriba amb poder, el seu braç domina tota cosa, l’acompanya
el fruit de la seva victòria, el precedeixen els seus trofeus; vetlla com un pastor pel ramat,
l’aplega amb el seu braç, porta al pit els anyells, acompanya les ovelles que crien.»
Salm responsorial Sl 103:1b-3a, 3b-4, 24-25. 27-28, 29-30
Senyor, Déu meu, que en sou, de gran! / Aneu vestit d’esplendor i majestat,/
us embolcalla la llum com un mantell. /Heu estès el cel com una vela, / i dalt les
aigües us heu fet un palau.
Preneu els núvols per carrossa / i avanceu sobre les ales dels vents, /
teniu els vents per missatgers, / el foc i les flames per executar les ordres.
Que en són, de variades, Senyor, les vostres obres, / i totes les heu fetes
amb saviesa. / La terra és plena de les vostres criatures. / Aquí teniu el mar,
immens per totes bandes, / són incomptables els animals que s’hi mouen, /
des dels més petits fins als més grans.
Tots esperen de la vostra mà / que els doneu l’aliment al seu temps: / els
el doneu, i ells l’arrepleguen, / així que obriu la mà, mengen a desdir.
Però si deixeu de mirar-los es desconcerten, / si els retireu l’alè, expiren/
i tornen a la pols d’on van sortir. / Quan envieu el vostre alè, reneix la creació, /
i renoveu la vida sobre la terra.
Lectura de la carta de sant Pau a Titus (Tt 2,11-14.3,4-7)
Estimats: s’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens ensenya que
abandonem la impietat i els desigs mundans, per viure en aquest món una vida de sobrietat,
de justícia i de pietat, mentre esperem que es compleixi feliçment la nostra esperança, que

es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu gran i salvador nostre. Ell s’entregà a si mateix per
nosaltres, per rescatar-nos de l’esclavatge de les culpes, deixar-nos nets i fer de nosaltres
un poble ben seu, apassionat per fer el bé. Quan s’ha revelat la bondat de Déu, salvador
nostre, i l’amor que ell té als homes, no l’han mogut les obres que nosaltres podíem haver
fet, sinó la seva bondat que ens salva amb un bany d’aigua regenerador i amb el poder
renovador de l’Esperit Sant, que ell ha vessat a mans plenes sobre nosaltres per Jesucrist,
el nostre salvador; així, justos per la seva gràcia, som hereus de la vida eterna, que des
d’ara tenim dret a esperar.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 3,15-16.21-22)
En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospitava si Joan no fóra potser el
Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és
més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà
amb l’Esperit Sant i amb foc.»Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou
batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com
un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.»
Salmo responsorial, 103, 1b-3a, 3b-4, 24-25. 27-28, 29-30
¡Cuán grande eres, Señor y Dios mío! / Te has vestido de gloria y esplendor; / te has envuelto en un manto de luz. / ¡Tú extendiste el cielo como un velo!
/ ¡Tú afirmaste sobre el agua / los pilares de tu casa, allá en lo alto!
“Conviertes las nubes en tu carro; / ¡viajas sobre las alas del viento! / Los
vientos son tus mensajeros / y las llamas de fuego tus servidores.
¡Cuántas cosas has hecho, Señor! / Todas las hiciste con sabiduría; / ¡la
tierra está llena de todo lo que has creado! / Allí está el mar, ancho y extenso,
/ donde abundan incontables animales, grandes y pequeños;
Todos esperan de tu mano, / que les des su comida a su tiempo. / Tú les
das, y ellos recogen; / abres la mano, y se llenan de lo mejor;
Si escondes tu rostro, se espantan; / si les quitas el aliento, mueren / y
vuelven a ser polvo. / Pero si envías tu aliento de vida, son creados, / y así
renuevas el aspecto de la tierra.
"El més important no és el final del camí, sinó el camí. Qui viatja massa depressa perd
l’essència del viatge" Anònima
"La muntanya és una gran mestra que ensenya també a perdre" Anònima

