Diumenge 14 de gener, II Durant l’Any
1ª: 1Sa 3,3-10.19; Sl 39; 2ª: 1Co
6,13-20;Ev: Jn 1,41.17

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Mercè
Bagudanch Heras, de 87 anys.

HORARIS EUCARISTIES
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, Baptisme
Eucaristies a les 10 i 12 del matí.
No hi haurà anticipada el dissabte.

CÀRITAS
«L’acolliment familiar»
Tot nen necessita una família on
créixer

Xerrada-col.loqui
Dimecres,10 de gener, 19 h.
Centre Cívic de Poblenou, C/
Diputació
a càrrec de LÍDIA MORENO,
Psicòloga i coordinadora de l’Equip
d’Acolliments Familiars de l’Associació CEL
OBERT, col.laboradora de la Generalitat.

Diumenge Baptisme any B.

Saldo novembre................... 2.812,24
Entrades
Col.lectes ............... 828,55
Ciris ....................... 322,19
Caixetes ................. 377,76
Donatius ................. 500,00
Total entrades ... 2.028,50... 2.028,50
Sortides
Telèfon ..................... 69,40
Ciris ....................... 479,21
Neteja ...................... 94,38
Full parroq................ 48,75
Germanor ............ 1.000,00
Com.Bancs................. 1,50
Seg. Social ............... 37,40
Mat. oficina ................ 2,74
Ferreteria.................. 27,88
Flors-Ornamentació .. 55,07
Total despeses... 1.816,33... 1.816,33
Romanent desembre ........... 3.024,41

NADALA
Hem bastit el pessebre en un angle del
menjador, sobre una taula vella, el pessebre mateix
de cada any amb la mula i el bou i l’Infant i els tres
Reis i l’estrella.
Hem obert innombrables camins, tots
d’adreça a la cova, amb correus de vells pelegrins
-tots nosaltres- atents a l’auster caminar de la
prova.
I en la nit del misteri hem cantat les antigues
cançons de la mula i el bou i l’Infant i els tres Reis
i l’estrella.
I oferíem la nit amb els ulls i les mans. I
cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber-nos germans de l’infant i de tots en la nit de la
gran meravella. (Miquel Martí i Pol)

Baptisme de Jesús

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 162,85
Caixetes ciris ............................... 48,71
Caixetes: ..................................... 10,27
Caixetes Càritas: .......................... 40,85
Menjador .................................... 20,00
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 726
07 de gener del 2018

Amb el baptisme
comença una nova etapa en
la vida de Jesús. Queda ja
lluny la infància, plena
d’episodis premonitoris de la
missió que ha vingut a
acomplir. Queda enrere
també la vida ordinària a
Natzaret, que tot just podem
intuir per algunes minúscules
referències.
El primer que fa Jesús és anar a buscar Joan, que anunciava l’avinguda
d’algú més poderós que ell que batejaria amb l’Esperit Sant. En rebre el
baptisme d’aigua es produeix una manifestació divina.
El cel s’esquinça, així com s’esquinçarà la cortina del santuari el Divendres
Sant: s’obre la frontera entre el món diví i el món terrenal. Jesús n’és el responsable, atès que viu entre els homes ple de l’Esperit diví.
La veu del cel revela la identitat i la missió de Jesús. És el Fill i ha de ser
el Servent del Senyor, perquè la veu del cel evoca els cants del Servent que es
troben al llibre d’Isaïes. Ell serà, doncs, el qui prendrà damunt seu el pecat del
món.
«La missa de cada dia»
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

Festa de l’Epifania
Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 60,1-6)
Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum, i sobre teu clareja com l’alba la glòria del
Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra, i fosques nuvolades cobreixen les nacions,
sobre teu clareja el Senyor i apareix la seva glòria. Els pobles s’acosten a la teva llum, els reis
busquen la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu entorn: tots aquests s’apleguen per
venir cap a tu; porten de lluny els teus fills, duen als braços les teves filles. Tota radiant i
meravellada veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors del mar, i porten
a casa teva la riquesa de les nacions. Et cobriran onades de camells, dromedaris de Madian i
d’Efà; tots vénen de Sabà portant or i encens i cantant la grandesa del Senyor.

Salm responsorial [71,1-2.7-8.10-11.12-13 (R.: 11)]
Que el benestar floreixi als seus dies, i mesos i anys abundi la pau. Que
domini des d’un mar a l’altre, des del Gran Riu fins a l’extrem del país.
Tu Déu meu, salvaràs els pobres que reclamen, els desvalguts que no
tenen defensor. S’apiadarà dels pobres i dels febles, els salvarà de la mort.
Salmo Responsorial (Ps 71)
Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que
domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.
Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector; él se
apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres..
Evangeli segons sant Mateu (Mt 2,2-12)
Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient
uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: «On és el rei dels jueus que acaba de néixer?
Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge.» El rei
Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà
tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies.
Ells respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea. Així ho escriu el profeta: “Tu, Bet-Lèhem, terra de
Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un
príncep que pasturarà Israel, el meu poble.”»
Llavors Herodes cridà secretament els mags i s’informà ben bé del moment en què s’havia
aparegut l’estrella. Després els encaminà a Bet-Lèhem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueulo ben bé, aquest nen i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, que jo també vull presentar-li el
meu homenatge.» Sortint de l’audiència del rei, es posaren en camí. Llavors s’adonaren que
l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia
el nen. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra,
li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or,
encens i mirra.
Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu
país per un altre camí.

Lectures de la festa del baptisme del senyor
Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa
diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol
nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova
feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.
»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant
per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús
de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder,
com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació
del diable, perquè Déu era amb ell.»
Salm responsorial [Is 12,2.3-4bcd.5-6 (R.: 3)]
El Senyor és el Déu que em salva, confio, no m’espanto. D’ell em ve la
força i el triomf, és ell qui m’ha salvat.
Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació. Enaltiu
el Senyor, proclameu el seu nom, feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és Excels.
Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses. Que ho publiquin per tota la
terra. Poble de Sió, aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel és gran a la
teva ciutat.
Salmo Responsorial (Ps 28)
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.
Evangeli segons sant Marc (Mc 1,7-11)
En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que
jo, tan poderós que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he
batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant.» Per aquells dies Jesús vingué
des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l’instant, quan sortia de l’aigua,
veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i es va sentir
una veu des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m’he complagut.»

