BATEIG
Aquest diumenge dia 17, a 2/4 de 2,
batejarem a l’Èric Sánchez Gras.

CÀRITAS
Classes de català
Aquesta setmana han tornat a
començar les classes de català.
Menjador
El menjador necessita voluntaris per fer
els relleus de les persones que per algun
motiu o altre han de donar-se de baixa

VOLS COL.LABORAR
A LA PARRÒQUIA?

C. EXCURSIONISTA
ANEM A CAMINAR
Dissabte 23 es fa una sortida al Massís

Un casament a Canà de Galilea

La parròquia es nodreix del servei de
moltes persones.
Vols fer alguna tasca?
Les flors
Si t’agraden les flors i l’ornamentació,
podries afegir-te al grup que es cuida de tenir
l’església ben ornamentada.
Celebracions
T’agradaria participar en preparar les
celebracions de la comunitat?
Castanyet
Cada dijous es fa tasca de manteniment
i neteja de la casa de Castanyet

RACÓ
DE RPREGÀRIA
RACÓ DE PREGÀ
IA

AULA D’INFORMÀTICA
L’aula d’inmformàtica està oberta
aquells que pugin necessitar l’ús de
l’ordionador i connectar-se a internet.
També es fan classes gratuïtes per iniciar-se al món de l’ordinador o millorar els
coneixements

II Diumenge de durant l’any C

Racó
de
pregària,
divendres
dia 22
EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20:30h. A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 149,77
Caixetes ciris ............................. 102,21
Caixetes: ..................................... 11,52
Caixetes Càritas: .......................... 14,36
Menjador (caixetes) ................... 155,00
Donatiu ..................................... 100,00
Lectures diumenge dia 24 , III de durant
l’any
1ª lec. Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Salm 18,
8-10. 15; 3ª lec. 1 Co. 12, 12-3o; 4ª
lec.Lc.1, 1-4a.4, 14-21

del Montgrí, a Torroella de Montgrí; i el
dilluns 25, la sortida del quart dilluns als
voltants de Vidreres.

FULL

ECONOMIA 10-01-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 623
17 de gener del 2016

El Papa Francesc fent referència a la lectura de
l’Evangeli, ha assenyalat que “les noces de Canà es
repeteixen amb cada generació, amb cada família, amb
cada un de nosaltres i els nostres intents per fer que el
nostre cor aconsegueixi assentar-se en amors
duradors, fecunds i alegres.
Francesc ha recordat que el vi és signe d’alegria, d’amor, d’abundància.
Per això s’ha preguntat “quants dels nostres adolescents i joves perceben que
a casa seva fa estona que ja no n’hi ha”, “quanta dona sola i entristida es
pregunta quan l’amor se’n va anar, es va escórrer de la seva vida”, “quants
ancians se senten deixats fora de la festa de les seves famílies, arraconats i ja
sense beure de l’amor quotidià “.
D’altra banda, ha advertit que la manca de vi pot ser “l’efecte de la manca de treball, malalties, situacions problemàtiques que passen les nostres
famílies.
El Papa ha afirmat que les paraules de María ‘Facin el que Ell els digui’
són “una invitació també a nosaltres, a posar-nos a disposició de Jesús”. El
servei és el criteri del veritable amor i això, ha assegurat el Papa, s’aprèn
especialment en la família, on ens fem servidors per amor els uns dels altres. La
família és “l’hospital més pròxim”, “la primera escola dels nens”, “el grup de
referència imprescindible per als joves”, “el millor asil per la gent gran.
Francesc ha precisat que la bona notícia és que “el millor dels vins està
per ser pres, el més bonic, profund i bell per la família està per venir”. Ha
d’arribar -ha assegurat- el temps on hem viscut l’amor quotidià, on els nostres
fills redescobreixen l’espai que compartim, i els més grans són presents en el
goig de cada dia. “El millor dels vins està per venir per a cada persona que
s’arrisca a l’amor”, ha assegurat. I en la família “cal arriscar-se a l’amor, cal
arriscar-se a estimar”. I el millor dels vins està per venir “encara que totes les
variables i estadístiques diguin el contrari”.
P.R.
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 62,1-5)
Per amor de Sió no vull callar, no vull reposar per Jerusalem fins que aparegui com
un raig de llum el seu bé, i la seva salvació com una torxa encesa. Els altres pobles veuran
el teu bé, tots els reis veuran la teva glòria i et donaran un nom nou que els llavis del Senyor
designaran. Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, i una diadema reial a les
mans del teu Déu. No et podran dir més «L’Abandonada», no podran dir «La Desolada»
a la teva terra: a tu et diran «Jo-me-l’estimo», i a la teva terra, «Té-marit», perquè el
Senyor t’estimarà, i tindrà marit la teva terra. El qui t’haurà reconstruït et prendrà per
esposa com un jove esposa una donzella; el teu Déu estarà content de tenir-te com el nuvi
està content de tenir la núvia.
Salm responsorial Sl 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a i c
Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Senyor, arreu de la terra; /
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.
Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat; / conteu a les nacions la seva
glòria, / conteu a tots els pobles els seus prodigis.
Doneu al Senyor, famílies dels pobles, / doneu al Senyor honor i majestat,
/ tributeu al Senyor l’honor del seu nom.
Adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. / Que tremoli davant d’ell
tota la terra. / Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei!» / Sentencia amb
raó les causes dels pobles.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 12,5-11)
Germans, els dons que rebem són dons diversos, però l’Esperit que els distribueix
és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són
diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de
nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un,
gràcies a l’Esperit, rep el do d’una paraula profunda; un altre, per obra del mateix Esperit,
rep el do de desglossar les veritats; un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe;
un altre, el do de donar la salut als malalts; en virtut de l’únic Esperit, un altre, el do de fer
miracles; un altre el do de profecia; un altre, el de distingir si un esperit és fals o autèntic; un
altre, el do de parlar llenguatges misteriosos; un altre, el do d’interpretar-los. Tots aquests
dons són obra de l’únic Esperit, que els distribueix en particular a cadascú com li sembla
bé.

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan (Jn 2,1-12)
En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de
Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats. Veient que s’acabava el vi, la
mare de Jesús li diu: «No tenen vi.» Jesús li respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara
no ha arribat la meva hora.» Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us
digui.» Hi havia allí sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals
entre els jueus. Cada una d’elles tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús:
«Ompliu d’aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara traieune i porteu-ne al cap de servei.» Ells n’hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, que
s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells
mateixos havien tret l’aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix
primer els millors vins i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu
has guardat fins ara el vi millor.» Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea.
Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.
Salmo responsorial Sl 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a i c
Cantad al Señor un cántico nuevo. / cantad al Señor, toda la tierra; / cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria, / contad a los pueblos su gloria, /sus
maravillas a todas las naciones.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad la gloria y el poder
del Señor, / aclamad la gloria del nombre del Señor.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, / tiemble en su presencia la
tierra toda. / Decid a los pueblos: «El Señor es rey, / él gobierna a los pueblos
rectamente.»

Bateig
Enterraments
Matrimonis
Àpats Menjador

2008
37
29
1

2009
28
40
0

2010 2011 2012
22
28
26
42
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0
2
1

2013
11
42
1

2014
11
36
0

2015
20
53
0

5005 10.489 11.349 10.743 11.925 10.338 9.938

