Lectures del diumenge de CORPUS, dia 18 de juny
1ª:Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147; 2ª: 1Co
10,16-17; Ev: Jn 6,51-58

BATEIG
Aquest diumenge a les 11 del matí
batejarem a Eric Gil Márquez.

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA
El proper cap de setmana 17-18 de
juny, a l’horari habitual de les eucaristies es
farà la Celebració de la Paraula.

LA PREGÀRIA
La pregària ha de ser senzilla.
La pregària no ha de ser pas complicada. És com aquells tres monjos que vivien
en una illa deserta. El bisbe va anar a visitar-los, perquè havia sentit parlar d’ells. Entre
altres coses, va notar que tenien molt poca
cultura. No tenien llibres, i a més a més, no
sabien llegir. Es va proposar ensenyar-los la
pregària bàsica dels cristians, el parenostre,
perquè tampoc sabien resar. Quant tornava
ja al vaixell per continuar el seu viatge, van
arribar corrents els tres monjos: “Germà
bisbe, se’ns ha oblidat aquella pregària, ja

Diumenge de la TRINITAT Any A
La Trinitat
El Déu psicològic: -En l’antigor Déu es
deixa sentir pels creients...Però aquests encara l’adoren “ennuvolats”(Ex 34,5) – Poc a
poc, no obstant, aniran “passant” de l’altesa
de Déu a la tendresa de Déu. (Ex 34,6.8). –
Déu n’hi do fins on va arribar la vivència de
l’home i de la dona de l’AT!

ECONOMIA
PARRÒQUIA ABRIL-MAIG
Saldo març ................................. 984,04
Entrades
Col.lectes ............. 1.730,26
Caixetes .................. 183,63
Ciris ........................ 643,11
Donatius .................. 500,10
Total entrades .... 3.057,10 .... 3.057,10
Despeses
Neteja ..................... 188,76
Telèfon .................... 132,92
Com.Bancs ................. 1,50
Full Inf. .................... 166,07
Llum ........................ 512,40
Seg.Social ................. 74,80
Subscripcions ............ 43,00
Mat.Oficina ............... 32,13
Flors ....................... 217,40
Varis ........................ 104,83
Lampista ................. 216,75
Total despeses ... 1.690,56 .... 1.690,56
Romanent ............................... 2.350,58

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 155,33
Caixetes ciris ............................. 161,84
Caixetes: ..................................... 13,79
Caixetes Càritas: .......................... 25,62
Menjador (Caixetes) .................. 120,00

no la recordem”. Doncs, com reseu
vosaltres? Els hi va dir el bisbe. “Nosaltres
li diem a Déu: Estimat Déu, hi ha tres de
nosaltres i tres de Vosaltres. Els tres
de Vosaltres tingueu pietat dels tres de
nosaltres”. Llavors, el bisbe els va dir:
“Torneu i estigueu tranquils, continueu resant
així”.

FULL

ECONOMIA 04-06-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 696
11 de juny del 2017

El Déu antropològic: -En el NT però, se supera la distància de Déu: el
Déu d’allà... esdevé sobretot el Déu d’aquí. Tots els esquemes religiosos
s’han esfumat. Ja no és el ser humà que va cap a Déu...És Déu que ve cap al
ser humà.... Això pot semblar increïble! Insòlit! Desconcertant! Però s’ha fet
així...coses de Déu!
És la humanitat de Déu!: Què és l’home? (Sl 8,5) –Ara Déu ja té un
nom nou: Jesucrist. I Ell ve a posar fi a tot lo inhumà. No té altre Raó... Cap
altre Perquè... Ens ve a alliberar de tot lligam (Jo 3,17). – Com no creure
en Ell! És que ens ho podem perdre?...Ah no!: Amb Ell, fins a l’infinit!(Jo
3,16).
El Déu teològic: -No obstant, intentar explicar Déu i quedar descol·locat
és la decepció de qualsevol creient... Déu sorprèn a cada segon... Tanta
llum...enlluerna!: unitat...trinitat.... simplicitat.... immensitat.... Pare....
Fill.... Esperit ... Lo diferent és igual! Lo igual és diferent!(?) cap problema!
Déu és així d’extraordinari (2C 13,13). – Som nosaltres els qui fem problemes...i
tot ho compliquem.... Oh si la gent fóssim una icona de Déu!: iguals i
diferents... Per què els diferents ens costa tant de ser U? (Jo 17,11).
E.S.M.
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Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 34,4b-6.8-9)
En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal com
el Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra. El Senyor baixà
enmig del núvol i proclamà el seu nom. Moisès s’estigué allà amb ell. Llavors el Senyor
passà davant d’ell tot cridant: «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al
càstig, fidel en l’amor.» Moisès es prosternà tot seguit, l’adorà amb el front fins a terra, i
digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, vingueu vós mateix a acompanyar-nos.
És veritat que és un poble rebel al jou, però vós ens perdonareu les culpes i els pecats, i
fareu de nosaltres la vostra heretat.»
Salm responsorial [Dn 3,52-56 (R.: 52b)]
Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.Glòria i lloança per sempre.
És beneït el vostre sant nom. Glòria i lloança per sempre.
Sou beneït al vostre temple sant. Glòria i lloança per sempre.
Sou beneït assegut al vostre soli reial. Glòria i lloança per sempre.
Sou beneït a la carrossa de querubins, quan penetreu amb la mirada els
oceans. Glòria i lloança per sempre.
Sou beneït al firmament del cel. Glòria i lloança per sempre.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint (2Co 13,11-13)
Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i
el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes
de pau. Us saluda tot el poble sant.
Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin
amb tots vosaltres.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 3,16-18)
En aquell temps Jesús digué a Nicodem: «Déu estima tant el món, que ha donat el seu
fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu
envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell.
Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats,
per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu».

Salmo Responsorial
(Dn 3, 52-56)

«Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,
alabado y ensalzado eternamente.
Bendito sea tu nombre santo y glorioso,
alabado y ensalzado eternamente.
Bendito seas en el templo de tu santa gloria,
alabado y ensalzado eternamente.
Bendito seas en el trono de tu reino,
alabado y ensalzado eternamente.
Bendito tú que sondeas los abismos
y te sientas sobre querubines,
alabado y ensalzado eternamente.
Bendito seas en el firmamento del cielo,
alabado y ensalzado eternamente.

CLAUS
PER CANVIAR EL MÓN
“El camí autèntic per a arribar a la felicitat és fer feliç l’altra gent.”
“Procureu deixar aquest món una mica millor de com l’heu trobat, i quan
us arribi l’hora de la mort, podreu morir feliços pensant que no heu malgastat
el temps sinó que heu fet tot el que heu pogut.”
“Planifica la teva feina i després treballa seguint el teu pla.”
“Si teniu l’hàbit d’agafar-vos les coses amb alegria, poques vegades us
trobareu amb circumstàncies difícils.”
“Un home que no ha comès mai un error, no ha fet mai res.”
“Un somriure és la clau secreta que obre molts cors.”
“Un parell d’ulls ben entrenats són tan bons com una desena d’ulls
inexperts.”
“És important ser bo, però més important és fer el bé.”
“Cap persona no pot considerar-se educada si no té la bona voluntat, el
desig i la capacitat entrenada per fer la part que li toca en el treball del món.”

