Lectures diumenge 7 de febrer
1ª lec. Is. 6, 1-2a.3-8 Salm 137,
1-8 3ª lec. 1Co. 15, 1-11 4ª lec. Lc.
5, 1-11

CATEQUESI
Dissabte dia 6 hi ha sessió dels Grups
de Reflexió-Catequesi, a 2/4 de 7 de la tarda.

El proper divendres dia 5, a les 8 del
vespre, reunió del Grup de celebracions.

IV Diumenge de Durant l’Any C

MENJADOR
Es necessiten voluntaris pel menjador
per anar fent el relleu dels que pleguen.

Amor que és de Déu

INFORMÀTICA

Hi ha un Amor superior a tot, que
s’escapa dels nostres paràmetres humans, de
tota coordenada imaginable a la nostra ment,
de tota aproximació que puguem viure o
somniar, i que s’escapa també de la nostra
plena comprensió. Quan llegeixo la Primera
Carta de Sant Pau als Cristians de Corint (1Co
12,31-13,13), que per la seva bellesa ha estat escollida com a lectura en
celebracions matrimonials, penso que el seu fons va molt més enllà de tot el
que puguem dir o escriure, i sobretot, que va molt més enllà del que podem
entendre des de la nostra humil perspectiva humana. Hi reflecteix l’Amor des
d’un àmbit superior, com una força, una energia, de la qual ens hauríem de
deixar impregnar i transformar. Som humans, a imatge de Déu, sense Amor?

Es fan cursos gratuïts d’informàtica a
diferents nivells

LA GRATUÏTAT
Tots els serveis que des de la Parròquia
es van oferint, estan fets per voluntaris i
prestats gratuïtament. Potser no ho farem
com ho fan els professionals, però sí que
estan fet des del servei i generositat de tots.

CÀRITAS POBLENOU
T’ajudem a trobar feina, Vine, T’ ACOMPANYAREM
HORARI
Tots els dijous de 16:30 a 18:30.

QUI POT VENIR
•Joves que no han acabat els estudis o sense experiència laboral.
•Persones immigrades.
•Persones aturades de llarga durada..
•Persones amb desinformació de la situació del mercat laboral i dels mecanismes
per a l’accés a la formació i la recerca de feina.
•Persones que vulguin millorar la seva formació i qualificació professional.
OFERIM
· Equips informàtics
· Documentació i informació del mercat de treball
· Taulell amb ofertes del SOC
· Accés a les eines i xarxes on-line per la recerca de feina
· Material per a la preparació del Currículum Vitae
· Material per a la preparació de la carta de presentació
· Preparació a l’entrevista de feina
· Informació de l’oferta formativa a la zona

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 179,20
Caixetes ciris ............................... 45,30
Caixetes: ....................................... 1,50
Caixetes Càritas: .......................... 11,80
Menjador (caixetes) ................... ----

GRUP CELEBRACIONS

FULL

ECONOMIA 24-01-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 625
31 de gener del 2016

És l’Amor l’únic que de debò dóna sentit a la vida, la diferència entre la
boira i la llum, l’existència grisa o la vida en plenitud. Amor que és Déu, i no dic
pas simplement “l’Amor de Déu”. Amor que davant de tota circumstància, ens
permet tancar els ulls i deixar que ens bressoli, que mai aprenem prou a
interioritzar i que cal reconèixer que de vegades interpel·lem quan el trobem a
faltar, sigui per una vivència pròpia o quan en veiem mancada la Humanitat
amb tant de dolor, guerres, fam...
Per tant, Amor que diu Sant Pau “de moment conec només en part;
després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix”. Però alhora, situa aquest
Amor en la Persona i és així, només, com el podem fer tangible ara i aquí, en
el Regne del present: donant-lo.
M.J.H.
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 de Jeremies (Jr 1,4-5.17-19)
En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «Abans que
et modelés a les entranyes de la mare ja et vaig conèixer; abans de néixer ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Ara, doncs, cenyeix-te el vestit i vés a dirlos tot el que et manaré. No tinguis por d’ells, si no, seria jo, qui te’n faria tenir. Avui faig de
tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze que resistirà contra
tot el país: contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el
seu poble. T’assaltaran però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te.
Ho diu l’oracle del Senyor.»

Sigueu el meu castell de refugi, / la meva roca salvadora. / Déu meu,
traieu-me de les mans de l’injust.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 4,21-30)
En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació:
«Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.»
Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de
gràcia. Deien: «No és el fill de Josep, aquest?» Jesús els digué: «De segur que em retraureu
aquesta dita: “Metge, cura’t tu mateix”: hem sentit dir el que has fet a Cafar-naüm; fes-ho
també aquí, al poble dels teus pares.»
Però ell afegí: «Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al
seu país natal. En temps d’Elies, quan el cel, durant tres anys i sis mesos, no s’obrí per
donar pluja, i una gran fam s’apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a
Israel, però Elies no va ser enviat a cap d’elles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en
temps del profeta Eliseu també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d’ells no va ser
purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria.»
En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret, el
tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per
estimbar-lo. Però ell se n’anà passant entremig d’ells.

Vós sou la meva esperança, Déu meu, / he confiat en vós, Senyor, des de
petit. / Vós em traguéreu de les entranyes de la mare, / acabat de néixer em
vaig emparar en vós.

Salmo Sl 70,1-2, 3-4a.5-6ab.15ab i 17
A ti Señor, me acojo: / no quede yo derrotado para siempre; / tú que eres
justo, líbrame y ponme a salvo / inclina a mí tu oído, y sálvame.

D’un cap a l’altre del dia els meus llavis / diran a tothom com m’ajudeu; /
m’instruïu, Déu meu, des de petit, / i encara avui us proclamo admirable.

Sé tú mi roca de refugio, / el alcázar donde me salve, / porque mi peña y
mi alcázar eres tú, / Dios mío, líbrame de la mano perversa.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 12,3113,13)
Germans, El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és
presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s’alegra de les farses,
sinó de la rectitud; ho suporta tot, i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència.
L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar
llenguatges misteriosos s’acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els dons de
conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets; el dia que ho coneixerem tot, allò
que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava com els nens, sentia com
els nens raonava com els nens; però d’ençà que sóc un home, ja no m’és útil el que és
propi dels nens. De moment coneixem com si hi veiéssim poc clar una imatge reflectida en
un mirall; després hi veurem cara a cara. De moment conec només en part; després coneixeré
del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant la fe, l’esperança i l’amor subsisteixen tots
tres, però, de tots tres, l’amor és el més gran.

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza / y mi confianza, Señor, desde
mi juventud. / En el vientre materno ya me apoyaba en ti, / en el seno, tú me
sostenías.

Salm responsorial [Sl 70,1-2, 3-4a.5-6ab.15ab i 17
En vós m’emparo, Senyor, / que no en tingui un desengany. / Deslliureume, traieu-me del perill, /vós que sou bo; escolteu i salveu-me.

Mi boca contará tu auxilio, / y todo el día tu salvación. / Dios mío, me
instruiste desde mi juventud, / y hasta hoy relato tus maravillas.
He après que no puc escollir com em sento... però sempre hi puc fer alguna cosa..
He après que quan el teu nadó t’agafa el dit amb la seva maneta... et té enganxat a la
vida.
He après que tots volen viure al cim de la muntanya... però tota la felicitat esdevé
mentre hi puges.
He après que cal gaudir del viatge... i no pensar només en la meta.
He après que és millor donar consells només en dues circumstàncies... quan són
demanats i quan en depèn la vida.
He après que com menys temps malgasto... més coses faig.

