Lectures diumenge III durant
l’Any, dia 22 gener
1ª Is 8,23-9,3; Sl: 26; 2ª 1Co 1,1017; Ev: Mt 4,12-23

GRUPS REFLEXIÓ
CRISTIANA-CATEQUESI
Dissabte vinent, dia 21, tornarem a iniciar després de les festes de Nadal, les
sessions dels Grups de Reflexió-Catequesi.
A 2/4 de 7 de la tarda.

CELEBRACIÓ DE LA PAU
El Cap de setmana del 28-29 de gener,
el Grup de Celebracions està preparant unes
jornades de Celebració de la Pau.

INFORMÀTICA
Es fan cursos d’informàtica a diferents
nivells. Si voleu informació, cada dimarts de
2/4 de 7 a 2/4 de 8, a l’aula d’informàtica
dels locals

MENJADOR DE CÀRTIAS
Es necessiten voluntaris pel menjador,
sobretot al migdia a l’hora de dinar. Que
tingueu lliure de les 12 a les 3 de la tarda.

Cada dilluns i dimarts de 7-8 de la tarda, Càritas té el despatx obert per atendre
les persones.

Diumenge II DURANT L’ANY Any A
Lliçons de vida a l’Evangeli

CASTANYET
Aquesta setmana, el dijous, la brigada que va a castanyet cada setmana ha
començat altra vegada després de les
vacances de Nadal.

L’Evangeli ens posa en relleu, en cada moment de la vida, diferents
missatges i lliçons. En aquest inici del 2017 vull compartir-ne tres, tal com els
sento ara i aquí.
Del primer que vull parlar és de la gratitud. Estar agraït des del més
profund del nostre cor per les persones i els fets positius que ens anem trobant.
COMPTES
Diuen que el nostre cervell primitiu té tendència natural a guardar a la memòria
CÀRITAS - POBLENOU
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA DE POBLENOU/PINEDA DE MAR
CÀRITAS
els fets negatius, per defensar-se de les possibles adversitats futures, i per això
ens costa més, per naturalesa, recordar o posar en relleu les coses bones.
2016
Quan fem un gir i comencem a veure la bondat i l’amor que també hi ha al
ESTAT DE COMPTES AL 31/12/2016
nostre entorn, proper o llunyà, acabem sent també sembradors del Regne i
acabem veient i trobant més bondat, més generositat, més caliu i més esperança.
5.664,27
Ingressos Donatius
A la gratitud afegeixo el perdó. Aquell «estimeu als vostres enemics» que
2.533,49
Resta ingressos
deia Jesús, i que jo pensava... com és possible? Amb tanta maldat que hi ha,
8.197,76
Total Ingressos
davant fets greus... com ho farem per perdonar, per estimar? Si ens parem a
3.950,75
SALDO A 01/01
12.148,51 OK
TOTAL
pensar, perdonar és no guardar rancúnia, i seria sinònim de guardar dolor. El
perdó, per tant, és un alliberament, permet deixar, evita més patiment, ajuda a
-1.743,86
Aliments frescos
qui perdona... i per això Jesús, en les seves lliçons de vida, hi insisteix.
-444,80
Roba
I una tercera cosa que m’ha servit és l’acceptació. No s’ha de confondre
-46,20
Varis
acceptar amb sotmetre’ns, o amb fer oïdes sordes a les injustícies, o a donar
-75,00
Assegurançes
la raó a qui no la té... És acceptar i no negar una realitat, acceptar-la en el
-12,00
DESP. TRANSFERENCIES
present per fer-la el punt de partida per avançar, per lluitar, per millorar. I fins
-100,00
FONS PERDUT
i tot, “farem miracles”. És acceptar per després caminar.
TOTAL DESPESES
-2.421,86 OK
Amb tot, de vegades hi ha fets complicats a la vida, on la gratitud, el
perdó o l’acceptació seran més difícils d’integrar. Només cal, llavors, intentar
acompanyar-ho d’Amor, titular principal de l’Evangeli, resumit en aquell
«Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat». Cert que el llistó és molt
Total ingressos + saldo a 01/01
12.148,51
alt... però sempre, passi el que passi, ens ajudarà.
Total despeses
-2.421,86
M.J.H.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 184,00
Caixetes ciris ............................... 59,28
Caixetes: ..................................... 38,40
Caixetes Càritas: .......................... 38,55
Menjador (Caixetes) .................. 190,00

CÀRITAS ACOLLIDA

Total
Prestat
Total liquid disponible

9.726,65
-700,00
9.026,65 OK

FULL

ECONOMIA 08-01-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 675
15 de gener del 2017

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 49,3.5-6)
El Senyor em digué: «Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de tu.» El Senyor m’ha
format des del si de la mare perquè fos el seu servent i fes tornar el poble de Jacob, li reunís
el poble d’Israel; m’he sentit honorat davant el Senyor, i el meu Déu ha estat la meva glòria;
però ara ell em diu: «És massa poc que siguis el meu servent per restablir les tribus de
Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel; t’he fet llum de tots els pobles perquè la nova
salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra.»
Salm responsorial [39,2.4ab.7.8-9.10 (R.: 8a i 9a)]
Tenia posada l’esperança en el Senyor, i ell, inclinant-se cap a mi, ha
inspirat als meus llavis un càntic nou, un himne de lloança al nostre Déu.

Salmo Responsorial (Ps 39)
Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito; me puso
en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído;no
pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy.»
Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu voluntad.» Dios mío, lo
quiero, y llevo tu ley en las entrañas.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los
labios: Señor, tú lo sabes.

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, i m’heu parlat a cau d’orella; no
exigiu l’holocaust ni l’expiació.
Per això us dic: «Aquí em teniu: com està escrit de mi en el llibre, Déu
meu, vull fer la vostra voluntat, guardo la vostra llei al fons del cor.»
Anuncio amb goig la salvació davant el poble en dia de gran festa. No
puc deixar d’anunciar-la, ho sabeu prou, Senyor.
Lectura la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 1,1-3)
Pau, que per voler de Déu ha estat cridat a ser apòstol de Jesucrist, i el seu germà
Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a serli consagrats, en unió amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre
Senyor i el d’ells.
Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 1,29-34)
En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu l’anyell de Déu, que pren
damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: Després de mi ve un home que m’ha
passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a
batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel.» Després Joan testificà: «He vist que
l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell. Jo no sabia qui era, però
el qui m’envià a batejar amb aigua em digué: «Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit
baixa i es posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant.» Jo ho he vist, i dono testimoniatge que
aquest és el Fill de Déu.»

Missatge del Papa als mestres i professors:
“El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos
«al otro lado», pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el Sol. Muchos no
ven su trabajo constante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar
luz y calor a los educandos, aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen
«girarse» hacia su influjo.
Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y
contrariedades, ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la indiferencia o
el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades encargadas
de la administración educativa. La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la
sociedad, pues es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal
como comunitario. Este sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos. Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando éste aparezca, pero estoy convencido de que gran parte de sus alumnos valorarán y agradecerán algún día lo sembrado
ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no siempre lo eficaz es
exitoso y viceversa. Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda
obra buena está en la perseverancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho,
independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe en
ustedes y en lo que hacen.
Que Dios les bendiga y bendiga su anegadas labor diaria, la mayoría de las veces
oculta, silenciosa e inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa”
(Papa Francisco).

