lectures diumenge IV, 22 gener
Celebració de la Pau

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Adriano
Rodríguez Gusano, de 84 anys; i José
Sánchez Bernal, de 81 anys.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dos properes excursions d’aquest
mes. El dilluns dia 23, a Calonge per la vall
de molins; i el 28, vora mar de l’Estartit.

CELEBRACIÓ DE LA PAU
El proper cap de setmana, a les
eucaristies celebrarem «la Celebració de la
Pau»
Tots tenim desitjos de pau, voldríem la
pau, voldríem que s’acabessin les guerres,
que no hi hagués violència.....que hi hagués
pau i harmonia entre els pobles.
Només amb actituds de pau, de justícia
i de respecte envers tothom podrem viure
en pau i harmonia entre els pobles i en el
nostre entorn.
Intentarem que la Celebració ens
esperoni a comprometre’ns en unes actituds
que ens hi ajudin.

RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ DEP REGÀRIA

divendres,
27
a 2/4 de 9
EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

Diumenge III durant l’Any A
Convertiu-vos, el Regne és aquí
Paraules de Jesús a l’evangeli d’avui:
«Convertiu-vos, perquè el Regne ja és a
prop».

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 100,49
Caixetes ciris ............................... 98,09
Caixetes: ....................................... 6,85
Caixetes Càritas: .......................... 13,12
Menjador (Caixetes) .................... 10,00

L’exposició que tindrem durants uns
dies de «Àfrica al cor, el conflicte ruandès
vist per Joaquim Vallmajó»(Navata
1941- Ruanda 1994, assassinat en el
conflicte, fou un sacerdot empordanès de
l’orde dels missioners d’Àfrica -Pares
Blancs- que va exercir com a missioner prop
de trenta anys a Ruanda.) té la particularitat
de mostrar el testimoniatge que ens va deixar
Joaquim Vallmajó a partir de les seves cartes
i les fotografies fetes sobre el terreny. És una
mirada des de l’interior de l’hecatombe en
què es va sumir la Ruanda d’aquells anys,
amb la voluntat de fer visible el sofriment
dels més febles. Alhora, l’exposició també
proporciona una explicació general sobre els
antecedents del conflicte ruandès i la seva
connexió amb la confluència d’interessos
econòmics i geopolítics incofessables entre
les elits governamentals africanes, les
potències del primer món i les companyies
transnacionals.
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Quan sentim conversió, pensem de seguida en una situació costosa i poc agradable, un trencament poc desitjable. En canvi,
l’arrel d’aquest mot indica “ revisió
d’enfocament”, “ajustament de perspectiva”.
Les paraules de Jesús ens conviden a repassar la nostra manera de pensar i
d’actuar. Veure si alguna cosa enfosqueix o bloqueja la nostra vida, per tal de
buscar l’alliberament. Eliminar por, egoisme, esclavitud i permetre el creixement
en una vida sana i harmoniosa.
La conversió autèntica ha de conduir a la pau i l’alegria. Les paraules de
Jesús conviden a formar part d’un nou projecte, amb entusiasme. Ell crida a
uns pescadors que responen immediatament a la seva veu: “ Seguiu-me”.
Comença així el moviment de les persones seguidores de Jesús, el
Cristianisme. Un moviment que no es pot sostenir sense una relació viva amb
l’Esperit de Jesús.
La nostra missió com a comunitat cristiana, com a Església, és estar oberts
a la llum transformadora de l’Esperit de Jesús i oferir humilment i gratuïta aquesta
llum. (extret de músicaliturgica.com)
ATG
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Lectura del llibre d’Isaïes Is 8, 23—.9, 1-3
En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels
temps enaltirà el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que
avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país
tenebrós. Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la
gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou
que li pesava, la barra que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat
com al dia de Madián.
Salm responsorial 26
El Senyor m’il·lumina i em salva, / qui em pot fer por? / El Senyor és el mur
que protegeix la meva vida, / qui em pot esfereir?
Una cosa he demanat al senyor, / i la desitjo amb tota l’ànima: / poder
viure a la casa del Senyor / i vetllar pel seu temple.

pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més
enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu
pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el
pare, i se n’anaren amb ell. I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la
Bona Nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia.
Salmo responsorial: 26
El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién temeré? / El Señor es la
defensa de mi vida, / ¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, / eso buscaré: / habitar en la casa del Señor / por
los días de mi vida; / gozar de la dulzura del Señor, / contemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del Señor / en el país de la vida. / Espera en el
Señor, sé valiente, / ten ánimo, espera en el Señor.

N’estic cert, fruiré en la vida eterna / de la bondat que em té el Senyor. /
Espera en el Senyor! / Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi. / Espera en el
Senyor!
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C1, 10-13. 17
Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que
no hi hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un
sol parer. Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que hi ha
entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: «Jo sóc partidari de Pau», «doncs
jo, d’Apol·ló», «jo, de Quefes», «jo, de Crist». Com és això? El Crist està dividit? És que
Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m’ha
enviat a batejar, sinó a anunciar l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de
savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 4, 12-23
Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no
anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Nahüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí,
perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí,
camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques
ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» Des d’aquell
temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» Tot
vorejant el llac de Galilea, Jesús veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu.
Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré
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2016
ESTAT DE COMPTES AL 31/12/2016

2015

MENJADOR CÀRITAS

6.185,00
20.405,28
26.590,28
24.319,60
50.909,88 OK

17.462,55
24.044,00
41.506,55
20.658,12
62.164,67

Sehrs
Aliments varis
Total aliments
Resta despeses
Albarans
TOTAL DESPESES

-24.125,92
-1.659,94
-25.785,86
-6.621,57
0,00
-32.407,43 OK

-28.614,04
-990,14
-29.604,18
-8.240,89
0,00
-37.845,07

Total ingressos + saldo a 01/01
Total despeses
Saldo a bancs
Albarans
Prestat
Total liquid disponible

50.909,88
-32.407,43
18.502,45 OK
0,00
2.000,00
20.502,45

62.164,67
-37.845,07
24.319,60
0,00
2.000,00
26.319,60

Ingressos Donatius
Resta ingressos
Total Ingressos
SALDO A 01/01
TOTAL

Apets
Cost x apet (sols menjar)
Cost x apet (totes les despeses)

8.916
-2,89
-3,63

-2,91%
-4,55%

9.938
-2,98
-3,81

<>
<>
<>
<>
<>

<>

-11.277,55
-3.638,72
-14.916,27
3.661,48
-11.254,79
-4.488,12
669,80
-3.818,32
-1.619,32

<>

-5.437,64

<>

-11.254,79
-5.437,64
-5.817,15

<>

-5.817,15

<>
<>
<>

-1.022
-0,09
-0,17

