Lectures del diumenge 12, VI de
Durant l’Any.
1ª Sir 15,15-20; Sl 118; 2ª 1Co 2,610; Ev: Mt 5,17-37

ASSEMBLEA
CARITAS POBLENOU
Divendres dia 10, a 2/4 de 8, hi ha
l’assemblea general de Càritas Poblenou a
dins l’Església.
-Presentació composició de la Junta
-Activitats realitzades el 2016
-Resum econòmic
-Propostes pel 2017
-Torn obert de paraules

TROBADA DE TOTS ELS
VOLUNTARIS DE CÀRITAS
Després de l’assemblea, cap a les 9
del vespre, es farà la trobada de tots els
voluntaris de Càritas en un sopar de pa amb
tomata al menjador. Fa 8 anys que es va
començar aquesta tasca de servir els àpats.
Molts voluntaris i col.laboradors -alguns ja
no hi són entren osaltres- que durant aquests
anys han donat suport a la iniciativa.
Per el sopar només cal portar els plats
i coberts.

Dissabte dia 11 es fa la sortida que
començarà a l’estany de Banyoles. Es donarà
la volta i es pujarà a l’ermita de Sant
Bartomeu i a dos puics petits: Gitanes i Clarà.

Diumenge V de Durant l’Any A
«Vosaltres sou la sal de la Terra»

CAMPANYA MANS UNIDES
Campanya contra la fam
Projecte a Ghana -África Oeste
Diumenge dia 12
Construcció de sis aules i sanitaris en
l’escola primària de Kete-Krachi, a Ghana.
Pressupost: 62.871 euros. Responsable: un
membre de Rescue Africa Fundation.
Assumit pels Arxiprestats de la Tordera, el
Maresme, l’Alt Fluvià i Els Àngels-Llémana

AULA INFORMÀTICA
A part dels cursos que s’estan donant,
cada dimarts de 2/4 de 7 a 3/4 de 8, l’aula
d’informàtica està oberta per fer
inscripciuons o bé per fer consultes sobre
dubtes que tinguem.

CASA
RECTORIA CASTANYET
Cada dijous hi ha un grup de persones
que pugen a la casa de castanyet ( a santa
Coloma de farners) a fer el mantgeniment
de la casa.
Si sabeu d’algú que hi pugués anar a
fer el servei, ara es necessita gent per reforçar
l’equip. Marxen el matí cap a les 8 i tornen
a mitja tarda.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 150,79
Caixetes ciris ............................... 46,23
Caixetes: ..................................... 30,25
Caixetes Càritas: .......................... 47,12
Menjador (Caixetes) .................... 60,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 29-01-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 678
05 de febrer del 2017

On és la sal dels creients?. On són els creients
capaços de contagiar l’entusiasme per la Vida?. Se’ns
està tornant sosa la fe?.
Mentre els cristians estiguem allunyats dels
problemes de la gent i refugiats en un ritual, és molt
difícil seguir oferint la llum de l’evangeli que reclama
Jesús.
Caldrà sortir “fora de nosaltres” i demostrar que estem disposats a compartir els beneficis que la vida ha posat a les nostres mans. Per començar tenim
la família, el barri i el poble on de feina no en falta.
El papa Francesc ens ho reclama amb aquestes paraules: “ Prefereixo
una Església accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, que no pas una
Església malalta per el tancament i la comoditat d’agafar-se a les pròpies
seguretats” i afegeix : “no vull una Església preocupada per ser el centre de tot
i acabar clausurada per les seves pròpies obsessions i procediments “.
Cal sortir a la trobada de l’altre. El proïsme no pot ser un estrany per a
nosaltres. No podem quedar-nos tranquils en la comoditat del temple, - al
caliu de la pregària - , mentre a fora es gelen els cors, la gent passa gana i se
sent interpel·lada per la indiferència i la soledat.
El Papa ens esperona a donar sentit a la “ cultura del retrobament”. Ens
proposa sortir a la “perifèria”, -fora de nosaltres,- per curar les ferides i donar
calor al proïsme que ens necessita. Jesús no pensa en una església separada
del Món, amagada en les seves celebracions, còmplice del poder i tancada en
els seus problemes, sinó transformant la vida per donar sentit a les benaurances.
No oblidem que la fe en l’evangeli de Jesús ens pot fer viure d’una manera nova tot el que fem: la convivència i la soledat, l’alegria i la tristesa, el treball
i la festa. Només així serem sal de la Terra i llum del mon.
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Lectura del llibre d’Isaïes Is 58, 7-10
Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els
pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus.
Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves
ferides; tindràs per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda, la glòria del Senyor. Quan
invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: “Aquí em tens.” Si no
intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones
el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor,
i el teu capvespre serà clar com el migdia.»
Salm responsorial 111
L’home just, compassiu i benigne, / és llum que apunta en la fosca. / Sortós
l’home que presta de bon grat / que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai, / i deixarà un record inesborrable. / Viu sense por de
les males noves, / se sent ferm confiant en el Senyor.
Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix el que té, ho dóna als
pobres, / la seva bondat consta per sempre, / pot alçar el front amb dignitat.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 2, 1-5
Germans, quan vaig venir a vosaltres, no us vaig anunciar el misteri de Déu amb el
prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que
Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i
tremolós. En tot allò que us deia i us predicava, no hi entraven paraules que s’imposessin
per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè la vostra fe no es
fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 5, 13-16
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la
sal ha perdut el gust, ¿amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llançaran al
carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya
no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un
lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la
gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»

Salmo 112, 4-5, 6-7, 6-9
El justo, es como una luz que en la oscuridad / brilla para los hombres
honrados. / Es compasivo, tierno y justo. / El hombre de bien presta con generosidad / y maneja con honradez sus negocios;
El justo jamás llegará a caer. / ¡El hombre justo será siempre recordado!
/ No tiene miedo de malas noticias; / su corazón está firme, confiado en el
Señor.
Su corazón está firme; no tiene miedo, / Reparte limosna entre los pobres, / su generosidad es constante, / levanta la frente con honor.

Projecte de Mans Unides a Ghana
El proyecto se localiza en Kete-Krachi, una isla en el Lago Volta de Ghana, un
pequeño país del oeste de África. El lago Volta es el embalse con mayor superficie
del mundo, ocupa cerca de 8.502 Km.
Kete-Krachi es la capital administrativa de la región, que consta de 25 municipios y distritos. La zona y sus habitantes han sido duramente castigadas, muchos de
ellos perdieron todo lo que tenían, sus casas, cultivos y animales. Viven de la pesca,
de la agricultura y de la venta de lo poco que les sobra, siendo su renta diaria menor
a 1$. La escuela de Krachi se fundó en el año 1941 con 10 niños y 7 niñas, ahora
cuenta con 619 niños matriculados sólo en primaria. Este número tan elevado se
debe a que la única otra escuela que existía en la zona se derrumbó y las autoridades
locales decidieron juntar las dos en una. El bloque original de la escuela de Krachi
también se derrumbó hace tiempo y la asamblea del distrito les construyó otro que es
el que utilizan actualmente. Al no tener sitio suficiente para todos los alumnos de
primaria, se han hecho 2 ramas, la A y la B que van una por la mañana y la otra por la
tarde. Esta situación está provocando mucho absentismo escolar, y caída en los niveles educativos de los alumnos.
Ante esta situación, las autoridades de la escuela se dirigieron a la Rescue Africa
Foundation, una ONG local muy respetada y conocida en la zona. Su fundador fue
miembro del Parlamento en representación de la zona desde 1996 hasta el 2000,
cuando fundó junto a otras 4 personas esta ONG cuyo objetivo es ayudar con proyectos en el área de Educación, Salud y Medio ambiente. En cuanto al aporte local,
la Fundación aporta un 15% en metálico para la construcción, y los beneficiarios un
2% en materiales. El aporte local supone por lo tanto un 17% del coste total del
proyecto.

