Lectures diumenge 5 de març, 1er
de quaresma any A
1ª: Gn 2,7-9.3,1-7a); Sl 50; 2ª: Rm
5,12-19; Ev: Mt 4,1-11

IN MEMORIAM
Ens ha deixat als 97 anys. Paco
Gimbernat, en P.G.. Aquest diumenge a les
12 en farem un record i una pregària de
gràcies per la seva vida que ha bufat en la
nostra. Una persona que no ens ha deixat
indiferents. Persona respectuosa però que
interpel.lava sempre.

CONFERÈNCIA
QUARESMAL ARXIPRESTAT
«Els reptes del Papa Francesc»
a càrrec de
Francesc Romeu,
capellà i periodista
Dia: Dilluns, 27 de febrer
Hora: 21,30h.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
P.Fidel Fita.
Carrer Bonaire, 2
Arenys de Mar

Aquest dilluns, 27 de febrer, es fa la
sortida a Fontscalents, al moianès.

Diumenge VIII de Durant l’Any A

ECONOMIA
CASTANYET ANY 2016

En Paco ens ha deixat
Durant temps ha estat escrivint en aquest Full els seus
comentaris. Els seus escrits sovint aporten una crida a no
mirar només cap al cel, sinó mirar cap a la terra i sobretot
mirar cap els altres, cap els germans, i a acceptar que
l’espiritualitat no està renyida amb la realitat terrenal.

Saldo a 2015 ........................... 8.944,22
Ingressos
Lloguers ................... 9.325,00
Llenya ......................... 116,00
Total ingressos ....... 9.441,00 . 9.441,00
Despeses
Aportació parròquia .... 932,50
Llum,gas ................... 1.347,48
Despeses bancàries ....... 66,29
Assegurances .............. 623,62
Manteniment
+desplaçaments ........... 740,00
+Brigada ..................... 973,74
Castanyada ................... 71,95
Rep.ordinàries .......... 1.514,79
Rep. extraordinària . 10.379,06
Neteja ......................... 185,31
Total despeses ..... 16.834,74 16.834,74

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 226,84
Caixetes ciris ............................... 56,45
Caixetes: ..................................... 45,33
Caixetes Càritas: .......................... 17,60
Menjador (Caixetes) .................... 55,00

C.E. ANEM A CAMINAR

Romanent 2016 ...................... 1.550,48

VOLUNTARIS PER
LA BRIGADA CASTANYET
Es necessiten voluntaris per afegir-se
al grup de manteniment de la casa de
castanyet. Cada dijous un grup de persones
van a la casa a fer-ne el manteniment. Vols?

FULL

ECONOMIA 19-02-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 681
26 de febrer del 2017

En Paco va voltar per una quinzena de parròquies, on sempre hi va estar
implicat. I un bon dia va arribar al Maresme, a Pineda de Mar. Val a dir que el
fet que en Paco aterrés a la parròquia de Poblenou podríem dir que va ser un
accident i una benedicció a dues bandes. Ens expliquem.
Ara fa prop d’uns 15 anys havia vingut a viure a Pineda i va estar vuit
mesos intentant col·laborar i implicar-se a la parròquia que li tocava. No ho va
aconseguir de cap de les maneres fins que un dia, per casualitat, va passar pel
nostre barri tot passejant i en trobar l’església oberta, s’hi va quedar. Va
començar a mirar pel pati i va veure una altra porta oberta i entrà tot oferint-se
a col·laborar. Va trobar portes i cors oberts i va respirar; molts cops ens ho ha
recordat així.
Va començar a venir a les celebracions i no va passar massa temps perquè
s’anés implicant amb la comunitat: proposant, iniciant, animant, renovant...
Després d’aquests anys, nosaltres només podem dir: gràcies Paco, per venir i
quedar-te a la nostra comunitat, per ser un de nosaltres, per ajudar a petits i
grans. Gràcies per regalar-nos el teu pensament i la teva vitalitat. Gràcies per la
teva pregària feta vida, que ens fa molt de bé a tots.
Trobar-nos, doncs, a Poblenou no només va ser una benedicció per a ell,
que ha rebut i donat, sinó també per a nosaltres, que hem rebut molt d’ell. Ha
estat, per tant, una benedicció a dues bandes.
En Paco ha estat com el buf de l’Esperit que ha bufat -i a vegades
fortament- la nostra comunitat. Gràcies.
R.M. i M.J.H.
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 49,14-15)
Sió diu: «El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu s’ha oblidat de mi.» ¿Creus que una
mare s’oblidarà del nen que té al pit, i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? Però, ni
que alguna se n’oblidés, jo no m’oblidaria mai de tu.
Salm responsorial [61,2-3.6-7.8-9ab (R.: 2a)]
Només en Déu reposa la meva ànima,/ d’ell em ve la salvació./Només ell
és la roca que em salva,/és el castell on em trobo segur.
Reposa només en Déu, ànima meva,/d’ell em ve tota esperança./Només
ell és la roca que em salva,/és el castell on em trobo segur.
En Déu tinc la salvació i la glòria,/és la meva roca inexpugnable;/trobo en
Déu el meu refugi./Vosaltres, poble reunit, confieu en ell,/esplaieu davant d’ell
el vostre cor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 4,1-5)
Germans, que la gent no vegi en nosaltres més que uns servidors de Crist, administradors
del que Déu s’ha proposat. Doncs bé, dels administradors l’únic que n’esperem és que
siguin fidels. A mi, el que menys em preocupa és que em judiqueu vosaltres o qualsevol
tribunal humà. Ni tan sols jo, no em judico. La meva consciència no m’acusa de res, però
això no vol dir que jo sigui irreprensible. El meu jutge és el Senyor. Per tant, no judiqueu res
abans d’hora. Espereu que vingui el Senyor: ell farà llum sobre tot allò que s’amaga en les
tenebres, i farà conèixer les intencions de cada cor. Llavors, l’elogi que es mereix cadascú
vindrà de Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 6,14-34)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ningú no pot servir dos amos: Si
estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors
de Déu i de les riqueses. Per això us dic: No us neguitegeu per la vostra vida, pensant què
menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. ¿No val més la vida que
el menjar, i el cos, més que el vestit? Mireu els ocells que volen lliures pels aires: no sembren,
ni seguen, ni guarden res als graners, però els alimenta el vostre Pare celestial. ¿I no valeu
més vosaltres que ells? ¿Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, és capaç d’allargar, ni
un minut, el temps de la seva vida? I pel que fa al vestit, ¿per què us neguitegeu? Mireu com
creixen els lliris dels prats: no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la
seva magnificència, no es vestia com cap d’aquests. I si Déu vesteix així l’herba dels prats,
que hi és avui i demà ja la tiren al foc, ¡com no ho farà encara més amb vosaltres, gent de
poca fe? Per tant, no us neguitegeu pensant què menjareu, o què beureu, o com us vestireu.

Anar darrere de tot això és propi dels pagans. El vostre Pare celestial sap molt bé la
necessitat que en teniu. Busqueu per damunt de tot el regne de Déu i ser justos. No us
neguitegeu, doncs, pensant en demà. El demà ja tindrà les seves preocupacions. Cada dia
en té prou amb els seus maldecaps.»
Salmo Responsorial (Ps 62)
Sólo en Dios descansa mi alma, /porque de él viene mi salvación; /sólo él es mi
roca y mi salvación; /mi alcázar: no vacilaré.
Descansa sólo en Dios, alma mía,/porque él es mi esperanza; /sólo él es
mi roca y mi salvación, /mi alcázar: no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria, /él es mi roca firme, Dios es mi
refugio. /Pueblo suyo, confiad en él, /desahogad ante él vuestro corazón.

Serveis Càritas Poblenou
ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN Aquest servei d’acompanyament a gent gran consisteix a
fer un suport a les persones que es troben en situació de solitud amb la finalitat de millorar la seva
qualitat de vida.
AJUDA PER A LA INSERCIÓ LABORALAquest servei vol oferir un acompanyament a persones
que estan en situació d’exclusió laboral i social, amb l’objectiu d’incorporar-se al mercat laboral.
CATALÀ Es fan classes de català oral bàsic, en grups petits, el dimarts, dijous i divendres.
ANGLÈS Classes d’anglès oral bàsic els dimarts i els dimecres.
PRÈSTECMiniprèstecs puntuals per necessitats urgents amb el compromís de devolució.
ASSESSORAMENT Jurídic -laboral Ofereix orientació sobre temes laborals com Seguretat Social,
atur, pensions, ajuts (PIRMI ...) jubilacions, etc
MENJADOR
Durant l’any 2016 s’han donat 8.916 àpats entre dinar i sopar, amb un promig de 35 àpats cada
dia. Els usuaris del menjador venen derivats dels Serveis Socials de Pineda y Calella y de las
Càritas parroquials de Pineda y Calella.
ACOLLIDA Les persones que venen a Càritas, són rebudes pel servei d’ Acollida que les
assessora i orienta, derivant-les als diferents serveis de Càritas com menjador, préstecs,
inserció laboral, rober, serveis jurídics, tec., o també a d’altres institucions com Serveis
Socials, PAH, etc.
Cada dilluns i dimarts de 19.00 a 20.00 hores.

