Diumenge 11 de febrer, VI Durant l’Any
1ª: Lv 13,1-2.44-46; Sl 31; 2ª: 1Co
10,31-11,1; Ev: Mc 1,40-45

JESÚS, QUI ÉS?
Com puc explicar a un nen petit qui
és Jesús?
L’altra dia la Carmen em deia que el
seu net, davant el pessebre, li va dir que Jesús era una llegenda. I què li dic ara? com li
puc explicar? em deia.
Una llegenda, com diu el diccionari és
una faula, una narració popular
d’esdeveniments sovint amb un fons real
però desenrotllat i transformat per la tradició.
Una llegenda, però, també pot ser una
persona que ha impactat en la seva època
pel que ha significat o fet i que continua encara en el record de molts.
Sí, li podem dir al nen: Jesús és una
llegenda perquè és molt important per mi per
tot el que va dir i fer. I és llegenda també
perquè encara hi ha moltes persones com
jo que volen fer el mateix que ell i que volen
seguir els seus passos.(R.M.)

C.E.ANEM A CAMINAR
El dissabte dia 10 es fa la sortida del
segon dissabte i es farà una ruta megalítica a
Capmany.

PARROQUIA

Diumenge V de Durant l’Any B.

Saldo desembre 2017 ............. 3.024,41

“ Ell li va donar la mà”

Ingressos
Col.lecta ................... 627,65
Ciris ......................... 157,11
Caixetes ................... 305,24
Total entrades ..... 1.090,00 ... 1.090,00
Despeses
Ciris ......................... 793,13
Llum ......................... 629,25
Telèfon ....................... 73,52
Subscripcions ............. 81,00
Neteja ...................... 141,57
Assegurança ............. 311,39
Full Informatiu ............ 66,85
Com. bancs .................. 1,50
Mat. Oficina ............... 30,15
Flors ........................ 100,00
Seg. Social ................. 37,40
Total sortides ...... 2.265,76 ... 2.265,76
Romanent Gener ................... 1.848,65

MANS UNIDES,
DIUMENGE DIA 11
Amb el lema «Comparteix el que importa», el cap de setmana del dia 10-11 de
febrer, és la diada de Mans Unides. Ens fa
qüestionar la nostra manera de viure per
solucionar la fam en el món.
Ens afegirem a la col.lecta pel projecte
que Mans Unides fa des d’aquest sector del
Maresme.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 107,99
Caixetes ciris ............................... 37,45
Caixetes: ..................................... 72,11
Caixetes Càritas: .......................... 25,50
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 730
4 de febrer del 2018

Pregar i estimar. Dos eixos vertebradors
d’un cristianisme compromès que Jesús ens
proposa amb el seu testimoni; quan té cura dels
malalts, quan es comunica amb el Pare en silenci,
quan surt a pregar de matinada.
Les comunitats de cristians,- en les nostres
reunions,- potser parlem molt de Déu, però
parlem poc amb Déu. El “racó de pregària” no sempre l’omplim. Potser els
costums, les obligacions i la feina fan difícil seguir l’exemple de Jesús; però el
problema no és tenir molts problemes, el problema és trobar la força espiritual
necessària per fer-los-hi front. On és aquesta força?.
Jesús ens respon: cal buscar Déu en la pregària, encara que sigui en el
desert i en la soledat de l’esperit, perquè sempre trobarem en la nostra relació
amb el Pare l’energia que ens manca.
Per sort, un dels trets més positius del cristianisme d’avui és veure com
es va despertant la necessitat de cuidar més i més la comunicació amb Déu,
buscant espais de silenci, de reflexió i racons per meditar, a vegades lluny de
les esglésies. Però no n’hi ha prou.
Cal acostar-nos al germà que pateix, acompanyar i escoltar. Acollir i
comprendre. Ànim i resignació són paraules inútils quan hi ha dolor. Cal
descobrir la ma que acompanya, que acarona i ajuda. Cal fer del diàleg amb
Déu i de la cura del germà els dos eixos vertebradors d’un cristianisme viu i
compromès.
Jesucrist és per els cristians “la mà que Déu ens allarga” a tota persona necessitada de força, de suport, companyia i protecció.
Els miracles de Jesús, malauradament, no han resolt la història dolorosa
de la humanitat; però amb la seva presència salvadora en el nostre esperit ens
ensenya que només hi ha un camí: pregar i estimar. Estem a punt?.
X_i_C
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Lectura del llibre de Job (Jb 7,1-4.6-7)
Job digué als seus amics: «L’home, a la terra, no està sotmès a servitud? No passa la
vida com un jornaler? Com un esclau es deleix per asseure’s a l’ombra, espera l’hora de
cobrar com el treballador. Però a mi m’ha tocat per herència passar mesos en va, la paga que
em donen són les nits en blanc. Així que em fico al llit ja penso: Quan serà de dia perquè em
pugui llevar? I estic neguitós del vespre a la matinada. Els meus dies han corregut més que
una llançadora, ja s’acaben, ja no hi queda fil. Recordeu que la meva vida no és sinó un respir:
els meus ulls no tornaran a veure la felicitat.»

Salm responsorial [146,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 3a)]
Lloeu el Senyor, dóna bo de cantar! Lloeu el nostre Déu, que és agradós
de lloar-lo! El Senyor reconstrueix Jerusalem i aplega els dispersats d’Israel.
Conforta els cors desfets i embena les ferides. Té comptat el nombre
dels estels, els crida cadascun pel seu nom.
És gran el Senyor, i és molt poderós, és infinita la seva saviesa. El Senyor
sosté els desvalguts i abat els injustos fins a terra.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 9,1619.22-23)
Germans, jo no puc gloriar-me d’anunciar l’evangeli: hi estic obligat, i pobre de mi que
no ho fes! Si jo m’ho hagués buscat podria esperar-ne una recompensa, però no havent-ho
buscat, per a mi és un encàrrec que he rebut de Déu. Per quin motiu puc esperar una
recompensa? Doncs que jo, quan treballo per difondre l’evangeli, no el converteixi en cosa
costosa, sinó que renunciï al dret que em dóna el meu servei. Jo sóc lliure: no era esclau de
ningú, però m’he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pugui. Per guanyar els febles,
m’he fet feble com ells. M’he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui com sigui. Tractantse de l’evangeli, estic disposat a fer tot el que calgui per poder-hi tenir part.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 1,29-39)
En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n’anà amb Jaume i Joan a casa de
Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre, i llavors mateix ho digueren a Jesús.
Ell li va donar la mà i la va fer llevar, la febre li desaparegué i ella mateixa els serví a taula.
Al vespre, quan el sol s’havia post, li portaren tots els malalts i els endimoniats. Tota
la ciutat s’havia aplegat davant la porta i ell va curar molts malalts de diverses malalties; va
treure molts dimonis, i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.
De bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n’anà a un lloc solitari i s’hi quedà
pregant. Simó, amb els seus companys, sortí a buscar-lo. Quan el trobaren li digueren:
«Tothom us està buscant.» Ell els digué: «Anem a d’altres llocs, als pobles veïns, i també hi
predicaré, que aquesta és la meva missió.» I anà per tot Galilea, predicant a les sinagogues
de cada lloc i traient els dimonis.

Salmo Responsorial (Sal 146)
Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de
Israel.
Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El
Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados.

ECONOMIA PARROQUIA ANY 2017
Despeses
Aportació Germanor . 4.533,08
Col.lectes:
Domund ................... 410,38
Caritas ..................... 525,56
Seminari ................... 285,00
Mans Unides ............ 465,86
Llum ......................... 3.082,21
Ciris ......................... 3.583,80
Flors ........................... 444,33
Partícules ..................... 110,50
Neteja ...................... 1.191,52
Ferreteria .................... 167,72
Paleta ....................... 1.134,83
Lampista ..................... 806,99
Varis ............................ 411,16
Full Informatiu ............. 480,60
Full Bisbat ................... 262,50
Mat. Oficina ................ 267,27
Aula informatica ............. 57,60
Activitats ..................... 231,32
Telèfon ........................ 837,97
Com. bancs ................... 24,64
Butà ............................ 108,10
Subscripcions .............. 115,00
Assegurança ................ 311,39
Seg. Social .................. 459,15
Total sortides ....... 20.308,50

Ingressos
Col.lectes ................ 8.369,81
Ciris ........................ 3.583,13
Caixetes .................. 2.928,18
Donatius .................. 1.250,00
Càritas .................... 1.500,00
Retorn fact. .................. 81,90
Col.lectes:
Germanor ................ 233,08
Domund .................. 410,38
Corpus Càritas .......... 95,56
Nadal Caritas .......... 430,00
Seminari .................. 285,00
Mans Unides ........... 465,86
Total ingressos .... 19.632,99

Saldo desembre 2016 .... 3.699,92
Ingressos ....................... 19.632,99
Despeses ....................... 20.308,50
Romanent 2017 ............. 3.024,41

