C.E.ANEM A CAMINAR

Lectures diumenge II durant l’Any
1ª: Is 49,3.5-6; Sl 39; 2ª: 1Co 1,1-3);
Ev: Jn 1,29-34

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Domingo
Aparicio Perea, de 85 anys; aquesta setmana
a la família de Mercedes Ortega García, de
71 anys; Juan González Tardío, de 83 anys.

CÀRITAS POBLENOU
menjador
El mes de desembre s’han servit 588
àpats.
Historial: any 2009: 5.005 àpats
Any 2010: 10.489
Any 2011: 11.349
Any 2012: 10.743
Any 2013: 11.925
Any 2014: 10.338
Any 2015: 9.938
Any 2016: 8.920

El proper dissabte dia 14, es comencen
les sortides de l’any del centre excusionista:
Llorà- Cova de Boratuna

ECONOMIA
PARRÒQUIA DESEMBRE

2009
28
40
0

2010
22
42
0

2011
28
31
2

Us vull seguir Jesús

Saldo mes de novembre ......... 3.777,63
Entrades
Col.lectes ................ 422,88
Caixetes .................. 638,63
Ciris ........................ 201,01
Col. Nadal Càritas ... 365,48
Castanyet ............. 1.895,52
Total entrades .... 3.523,52 .... 3.523,52
Sortides
Telèfon ...................... 67,40
Neteja ....................... 94,38
Ciris ........................ 756,64
Full Bisat ................... 48,75
Com.Bancs ................. 3,00
Germanor ............. 2.000,00
Mat.Neteja ................ 81,89
Col. Nadal Càritas ... 365,48
Seg. Social ................ 33,49
Ferreteria ................ 106,35
Flors ......................... 18,85
Mat. oficina ............... 25,00
Total sortides ..... 3.601,23 .... 3.601,23
Romanent desembre .............. 3.699,92

DADES ESTADÍSTIQUES
2008
37
29
1

Diumenge BAPTISME DEL SENYOR Any A

2012
26
50
1

2013
11
42
1

2014
11
36
0

2015
20
53
0

2016
12
52
0

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 152,61
Caixetes ciris ............................... 51,89
Caixetes: ....................................... 6,44
Caixetes Càritas: .......................... 41,70
Menjador (Caixetes) ........................

FULL

ECONOMIA 01-01-17

Baptismes
Enterraments
Matrimonis

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 674
08 de gener del 2017

Els cristians pel baptisme som: sacerdots, profetes
i reis. Estem cridats a duu la Bona Nova de Jesús a
TOTHOM: els que ens cauen bé i els que ens costa
d´estimar.
Som sacerdots quan parlem des del fons del nostre
cor a Déu de les nostres necessitats i les del món, les
nostres dificultats, preocupacions, quan donem gràcies,
quan compartim les alegries, etc...
Som profetes quan en la nostra vida intentem anunciar la persona de Jesús
amb alegria i entusiasme; sense voler amagar davant dels altres la nostra fe i essent
conseqüents amb la nostra condició de creients.
I, finalment, som reis quan som amos de nosaltres mateixos i de les nostres
accions. Quan som capaços de rebutjar fermament tot allò que pretén allunyar-nos
de l´amor de Déu.
Jesús es fa home, es posa a la cua dels pecadors, deixa que se l´ identifiqui
com a tal i demana a Joan que el bategi. És un gran gest de solidaritat vers als altres.
I jo em solidaritzo amb els altres? Sóc capaç de posar-me a la cua o cerco privilegis?
Ens cal emmirallar-nos en Jesús, fer el possible per coneixe´l, que l´estimem
personalment i comunitàriament, que estem disposats a seguir-lo i, una mica més
enllà, que siguem testimonis d´Ell davant del món. Aquesta pregària, d´un claretià,
ens encoratja:

Us vull seguir, Jesús,
vós us compareu al bon Pastor
perquè us preocupeu de mi
i em guieu per camins de vida.
Respecteu la meva llibertat,
però, perquè em voleu ajudar,
no deixeu mai de dir-me:
Jo sóc la llum! Em veus?
Jo sóc el camí! Em segueixes?
Jo sóc la veritat! Em creus?

Jo sóc la vida! Em cerques?
Jo sóc el mestre! M’escoltes?
Jo sóc el teu Déu! Em pregues?
Jo sóc l’amic! M’estimes?
Jo sóc l’amor! M’aculls?
Encara que no sigui sempre coherent,
us dic sincerament
que crec en Vós i que us vull seguir.
(Josep Codina Farrés)
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 d’Isaïes (Is 42,1-4.6-7)
Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu
estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu Esperit perquè porti
el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya
que s’esberla, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense
defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves
decisions.
»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat i et
destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han
quedat cecs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la
fosca.»
Salm responsorial [28,1-2.3ac-4.3b.9b-10 (R.: 11b)]
Doneu al Senyor fills de Déu, /doneu al Senyor glòria i honor, /honoreu el
Senyor, honoreu el seu nom, /adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat.
La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües,/ ve el Senyor sobre le
aigües torrencials./ La veu del senyor és potent,/ la veu del Senyor és majestuosa.
El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al seu palau tot canta: Glòria!/
El Senyor té el soli en les aigües diluvials,/ hi seu el Senyor, rei per sempre.
Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa
diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol
nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova
feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.
»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant
per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús
de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder,
com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació
del diable, perquè Déu era amb ell.»
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 3,13-17)
En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es presentà a Joan, vora el Jordà,
perquè el bategés. Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: «Sóc jo el qui necessito
que tu em bategis. Com és que tu véns a mi?» Jesús li respongué: «Accedeix per ara a

batejar-me. Convé que complim d’aquesta manera tot el que és bo de fer.»
Llavors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. Llavors el cel
s’obrí i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell, i una veu deia des
del cel: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut.»

Salmo Responsorial

(Ps 28)

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.
El 26 de desembre moria Jaume Camprodon, fou bisbe de Girona entre 1973
i 2001

El bisbe Jaume
“...Quan arribi l’hora (del traspàs), no penso trucar a la porta al·legant que he estat
bisbe; si ens hi trobem amb algú d’aquí, que no ho retregui creient fent-me un bé. Espero
entrar per la meva condició de fill. Els fills tenen sempre la porta de casa oberta...” Així
s’acomiadava en retirar-se com a bisbe de Girona (2001), Mn Camprodon. Era un home
senzill, bo, calmat, impregnat d’aquella saviesa evangèlica que dóna serenor i llibertat.
Conten de Josep Pla, que sortint d’una visita al bisbe Jaume, li va dir al que
l’acompanyava: “Aquest home s’ho creu!” Si, realment s’ho creia, era un home de fe.
Tot i venir d’arrels tradicionals, de la Plana de Vic, segurament els seus anys d’estudis
catequètics a París li contagiaren aquest aire obert, modern, lliure, evangèlic.
En una ocasió, parlant amb els universitaris de Girona sobre al Concili Tarraconense
(1996), els deia: “No espereu ordres de dalt, mireu què podeu fer i apliqueu el Concili
vosaltres mateixos”... I també els va dir: “Potser d’aquí a uns anys el Concili estarà en una
prestatgeria, però l’Evangeli continuarà”.
El recordo rient pels descosits i fent xerinola en un dinar amb els frares caputxins a
Arenys de Mar. Fra Crispí, que feia jocs de mans, li acabava de “robar” l’anell sense que
ell s’adonés... Un home que es feia estimar.
(Fra Josep Manuel Vallejo)

