Diumenge 7 de gener, Baptisme
1ª Lec. Is 42, 1-4.6-7; Salm 28;
Ac 10, 34-38; Mc 1º,7-11

ENTERRAMENT
El dia 25 vam acompanyar amb la
pregària a la família de Manuel Jodar
Herrera, de 87 anys; i el dia 28 desembre a
la família de Jaime Carmona Gasrcía, de 52
anys.

HORARIS EUCARISTIES
Cap d’Any, 1 de gener
Dia 1 de gener, dilluns, eucaristies a
les 10 i 12 del matí. No hi haurà anticipada
el diumenge a la tarda.

Diada de Reis, 6 de Gener
Dia 6 de gener, Reis, anticipada a les
8 del divendres, i misses a les 10 i 12 del
matí del dissabte.

Diumenge dia 7 de gener,
Baptisme del Senyor
Eucaristies a les 10 i 12 del matí.
No hi haurà anticipada el dissabte a la
tarda.

Es necessiten voluntaris que puguin fer
d’acompanyament a persones que
necessiten fer tràmits.

Diumenge Sagrada Família any B.
Quan tot comença

ECONOMIA PARROQUIA
MES DE NOVEMBRE

Hem viscut un altre Nadal que algun dia enyorarem.
Com ara enyorem nadals passats. Hem vist créixer molts
infants que ara ja veiem grans, i que enyoraran quan eren
petits i aquí van viure alguna Missa del Gall que per ells va
ser màgica. Com nosaltres enyorem alguna nit màgica de
quan érem petits, allà on vivíem. També algun dia enyorarem
algú dels qui ara hi som, perquè algú no hi serà. Potser nosaltres mateixos.
Com avui enyorem els qui ja han marxat, i que sempre portem al cor, però que
el Nadal ens els recorda més. És el cicle de la vida. I dels Nadals.

Saldo mes d’octubre .............. 2.226,70
Entrades
Col.lectes .................. 440,10
Ciris .......................... 319,53
Caixetes .................... 247,79
Col.lecta Germanor ... 233,08
Total entrades ...... 1.240,50... 1.240,50
Sortides
Telèfon ........................ 75,46
Partícules ..................... 71,50
Ajuntament .................. 93,72
Neteja ......................... 94,38
Flors ........................... 11,40
Varis .............................. 9,17
Com.Bancs ................... 1,50
Col.lecta Germanor ... 233,08
Papereria ..................... 27,35
Seg.Social ................... 37,40
Total despeses ........ 654,96...... 654,96
Romanent Novembre ............ 2.812,24

Bones festes i
una bona entrada d’any!

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 169,00
Col.lecta Nadal (Càritas) ........... 296,84
Caixetes ciris ............................... 62,00
Caixetes: ................................... 175,00
Caixetes Càritas: ........................ 150,00
Menjador .................................... 85,00

VOLUNTARIS PER CÀRITAS

FULL

ECONOMIA 24-12-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
31 de desembre del 2017 Núm. 725

Estimo tots els camins que m’han dut fins aquí, per allà on he passat,
somrient o plorant, creient o sense creure, sent jo mateixa o deixant-me
emportar. Ho estimo perquè tot m’ha fet créixer. Dono gràcies de ser-hi. Ara
que acaba l’any i encetem un de nou va bé aturar-se a pensar per tot el que
hem de donar gràcies. I és tant! Quan aprens a agrair et canvia la vida.
I em paro a pensar també en Maria i en Josep, amb Jesús als braços. Tot
començava i tot quedava enrera per ells. Quants interrogants. I què poc en
sabem d’aquells anys de camí de la infantesa de Jesús, del noiet que creixia i es
feia home. Per Ell tot començava. I per la nostra fe futura, també.
Per nosaltres, avui, també tot pot recomençar. L’any 2018, com un full
en blanc. O la vida mateixa. Què canviarem? Què deixarem anar? Només sé
que viscut des de la fe, tot es viu d’una altra manera. La fe amb el significat que
té en grec, llengua bíblica, que en un sol mot pren el sentit de tres paraules
alhora: confiança, compromís i perseverança. I de la fe també cal donar gràcies.
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 del Gènesi. Gn 15, 1-6. 21, 1-3
En aquells dies, el Senyor va comunicar la seva paraula a Abram en una visió. Li va
dir:—No tinguis por, Abram! Jo sóc l’escut que et protegeix. La teva recompensa serà
molt gran. Abram li respongué: —Senyor, Déu sobirà, què em pots donar? Jo me’n vaig
sense fills, i l’hereu de casa meva haurà de ser Elièzer de Damasc..I afegí —No m’has
donat descendència, i el meu hereu haurà de ser un dels meus servidors. Llavors el Senyor
li va comunicar la seva paraula i li respongué: —No serà aquest, el teu hereu; serà un fill
que naixerà de tu. Després el Senyor va fer sortir Abram fora de la tenda i li digué: —Mira
el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència.
Abram va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia El Senyor es va
recordar de Sara, tal com havia dit, i va complir el que havia promès. Tot i que Abraham ja
era vell, Sara quedà embarassada i li donà un fill en el temps que Déu li havia anunciat.
Abraham va donar el nom d’Isaac al fill que li havia nascut de Sara.
Salm responsorial 104 1-6. 6-9

Per això Abraham confiava que Déu seria prou poderós per a ressuscitar un mort, i així va
recobrar el seu fill, com prefigurant la resurrecció.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 2, 22-40
Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació,
portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor.
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea,
al seu poble de Natzaret. L’infant creixia i s’enfortia, ple d’enteniment; i Déu li havia donat
el seu favor.

Salmo responsorial Sl 195
Dad gracias al Señor! / ¡Proclamad su nombre! / Contad a los pueblos
sus acciones / Cantad himnos en su honor /. ¡Hablad de sus grandes hechos!

Enaltim el Senyor, proclamem el seu nom, / fem conèixer entre els pobles
les seves gestes. / Cantem-li al so de les cítares, / fem l’elogi de les seves
meravelles.

Sentíos orgullosos de su santo nombre. / ¡Sentid alegre el corazón / de
los que buscan al Señor! / Recurrid al Señor y a su poder; recurrid al Señor en
todo tiempo.

Gloriem-nos del seu nom, que és sant, / alegrem-nos de cor, els qui
cerquem el Senyor. / Cerquem el Senyor, pensem en el seu poder, / busquem
sempre la seva presència.

Recordad sus obras grandes y maravillosas, / y los decretos que ha pronunciado; / vosotros, descendientes de su siervo Abraham; / vosotros, hijos de
Jacob, sus escogidos.

Recordem les meravelles que ell obrà, / els seus prodigis i els seus
designis, / fills d’Abraham, el seu servent, / fills de Jacob, els seus elegits:
.
Recorda sempre l’aliança, / la promesa feta per a mil generacions, /
l’aliança pactada amb Abraham, /el jurament fet a Isaac

Ni aunque pasen mil generaciones / se olvidará de las promesas de su
pacto, / del pacto que hizo con Abraham, / del juramento que hizo a Isaac.

Lectura de la carta als hebreus He11, 8. 11-12. 17-19
Germans, gràcies a la fe, Abraham, cridat per Déu, va obeir i se n’anà cap al país
que havia de rebre en herència. Abraham sortí sense saber on anava. Gràcies a la fe, també
Sara, que era estèril, va obtenir la capacitat de fundar un llinatge, tot i que li havia passat
l’edat; és que va posar la confiança en el qui havia fet la promesa. Per això, d’un sol home,
Abraham, que ja era a les portes de la mort, en nasqué una descendència tan nombrosa
com les estrelles del cel i com els grans de sorra de la vora de la mar. Gràcies a la fe,
Abraham, posat a prova, va oferir Isaac; i era el seu fill únic que oferia, tot i que havia rebut
les promeses i li havia estat dit: La descendència que portarà el teu nom serà la d’Isaac.

Poema de Joana Raspall
BON ANY NOU!
Campanetes de Nadal,
lluïssor de guarnitures
i un pessebre angelical
fet per mans de criatures.
Un avet al menjador,

al portal o bé a la sala;
un gran lot del bo i millor
damunt del bufet s’instal·la.
Mentre escumeja el xampany
a les copes dringadisses,
ens desitgem un bon any
i unes festes ben felices.

