Lectures diumenge 31 de gener
Jr. 1, 4-5. 17-19 Salm 70, 1-4a. 56ab. 15 i 16
1Co. 12, 31–13, 13.
Lc. 4, 21-30

REUNIÓ CELEBRACIONS
1-)Revisió Advent i Nadal.
Després de fer una valoració positiva
de les celebracions, dèiem de perfeccionar
els espais de silenci.
2-) Sobre la Quaresma
a) Itinerari proposat de les lectures.
Mirar les lectures, treure si cal, i escurçarles si ve al cas. Cada setmana fer una breu
explicació del que anem a escoltar abans de
les lectures, i després evangeli apuntar una
reflexió i/o pautes de reflexió.
3)Camí de quaresma: el camí que feu
Jesús, també nosaltres l’hem de fer.
1ª setmana: Conduit per l’Esperit i
era temptat pel diable; 2ª setmana: Prengué
Pere, Jaume i Joan i pujà a la muntanya a
pregar. Conscienciar-nos que el camí no és
fàcil i la pregària necessària; 3ª setmana:
Vinc a buscar fruit i no n’hi trobo- Talla-la
d’una vegada. La fe sense les obres és mosta,
evitar la rutina; 4ª setmana: El millor vestit,
poseu-li un anell i calceu-lo. La conversió,
ni que sigui parcial s’ha de mostrar en la
nostra vida comunitària; 5ª setmana: La Llei
de Moisès ens diu d’apedregar-la. Vos que

Diumenge III Durant l’Any C

C.E. ANEM A CAMINAR
Dilluns dia 25 es fa la sortida del quart
dilluns que toca aquest mes als entorns de la
població de Vidreres.

Sentir-se enviat

INFORMÀTICA
Als locals hi ha una aula ple
d’ordinadors. S’hi fan cursos a diferents
nivells per aprendre informàtica. També
l’Aula està oberta per fer-la servir i
connectar-se a internet.

CÀRITAS POBLENOU
Servei Gent Gran
S’està fent acompanyament de 6 persones grans que necessiten companyia.

Servei orientació laboral
S’està fent el seguiment de 3 persones
i una ha aconseguit contracte de treball.

Acollida
Els dies i les hores que es rep a la gent
són els dimarts i dijous de 7-8 de la tarda.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 182,82
Caixetes ciris ............................... 55,23
Caixetes: ..................................... 61,45
Caixetes Càritas: ........................ 128,20
Menjador (caixetes) ................... 115,00

hi digueu? L’Evangeli canvia la visió de la
realitat, però des del punt de vista espiritual,
no el de la societat.

Reunió de Junta
Dimecres vinent dia 27 a les 8 de la
tarda es farà la reunió de Junta de Càritas.

Reunió
responsables
menjador

de

Dijous, a les 9 del vespre, es farà reunió dels responsables dels equips.

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
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24 de gener del 2016

Com cada any, llegir i fer memòria
de l’episodi en què Jesús comença a predicar a la sinagoga del seu poble és
impressionant. Un veí, un conegut, un més
entre tots. En canvi, això de sentir-se
escollit, sentir-se enviat, demana molt de
Jesús. O bé és un boig, o bé té una força
interior que es demostra aixecant el cor
de la gent que creurà en Ell. És com dir:
un boig per Déu, un boig pel Regne de
Déu. I jo el veig també en aquest episodi
profundament humil, sense cap pretensió
de reconeixement ni de poder. Els que
estaven al seu voltant, uns el veien amb
una gran autoritat, d’altres no se’n podien
avenir.
Els seguidors de Jesús tenim un bon mestre, un bon amic sempre, no és
un desconegut, en ell podem confiar. I si coneixem a Jesús, de cert que algú va
ser escollit, enviat, per fer-nos saber la bona notícia, i ens ho va demostrar
amb la seva vida.
Donem-ne gràcies i deixem-nos portar pel voler de Déu.
A.T.
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Lectura del llibre de Nehemies (Ne 8,1-4a.5-6,8-10)
En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei en presència del poble
reunit a la plaça de davant la porta de les Aigües, i des del matí fins al migdia el llegí davant
de tothom: homes, dones i criatures capaces d’entendre-la. Tot el poble escoltava atentament
la lectura del llibre de la Llei. Esdres, mestre de la Llei, estava dret dalt una tarima de fusta
preparada expressament. Obrí el llibre a la vista de tot el poble, ja que des del lloc on era
dominava tothom, i així que l’obrí, tot el poble es posà dret. Esdres beneí el Senyor, Déu
gran, i tot el poble alçà les mans i respongué: Amén, amén. Després es prosternaren amb el
front a terra, i adoraren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la Llei de Déu, i alguns
levites n’exposaven el sentit perquè la lectura fos entenedora. El governador Nehemies, el
sacerdot Esdres, mestre de la Llei, i els levites que exposaven al poble el sentit de la Llei,
digueren a tota la gent: «La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor, el nostre Déu: no us
entristiu ni ploreu», perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la Llei. Els
digué, doncs: «Aneu-vos-en ara. Mengeu i beveu de gust i repartiu-ne als qui no s’havien
portat res, que la diada d’avui es santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu,
que el goig del Senyor serà la vostra força.»
Salm responsorial [18,8.9.10.15 (R.: Jn 6,63b)]

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 1,1-4.4,14-21)
Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure una narració dels fets ocorreguts
entre nosaltres, guiant-se per l’ensenyament que hem rebut d’aquells que des del principi
en foren testimonis de vista i després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informarme minuciosament de tot des dels orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho
en una narració seguida, perquè coneguis la solidesa de l’ensenyament que has rebut. En
aquell temps, Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder de l’Esperit. La seva anomenada
s’estengué per tota la regió. Ensenyava a les sinagogues d’ells i tothom el lloava. I se n’anà
a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s’aixecà a
llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el passatge on hi ha escrit:
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar la bona nova als
desvalguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a
deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor.» Després plegà el
volum, el donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. Tots els qui eren a la sinagoga tenien
els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de mi és el
compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.»
Salmo Responsorial (Sal 18)

És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / és ferm el que el
Senyor disposa / dóna seny als ignorants.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; / el precepto del
Señor es fiel e instruye al ignorante.

Els preceptes del Senyor són planers, / omplen el cor de goig; / els
manaments del Senyor són transparents, / il·luminen els ulls.

Los mandatos del Señor son rectos / y alegran el corazón; / la norma del
Señor es límpida y da luz a los ojos.

Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sempre; / els determinis
del Senyor són ben presos, / tots són justíssims.

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; / los mandamientos del Señor son verdaderos y / enteramente justos.

Les paraules que em surten dels llavis / i els pensaments que el meu cor
medita, / que us siguin agradables, Senyor, / penyal meu, redemptor meu.

Que te agraden las palabras de mi boca, / y llegue a tu presencia el
meditar de mi corazón, / Señor, roca mía, redentor mío.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 12,12-

He après que ningú no és perfecte... fins que t’enamores.
He après que la vida és dura... però jo ho sóc més!
He après que les oportunitats no es perden mai... les que tu deixes escapar les aprofita
un altre.
He après que quan sembres rancúnia i amargura... la felicitat se’n va a un altre lloc.
He après que hauria d’utilitzar sempre bones paraules... perquè demà potser me les
hauré d’empassar.
He après que un somriure és un mètode econòmic... per millorar el teu aspecte.

30)
Germans, el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que
tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs,
esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha
estat donat com a beguda el mateix Esperit. Ara bé, el cos no consta d’un sol membre, sinó
de molts. Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun formeu els seus membres.

