Diumenge 17 de juny, XI Durant l’Any
Ez 17,22-24; Sl 91; 2Co 5,6-10; Mc
4,26-34

FRASES DE GANDHI
«Estic compromès amb la veritat, no
amb el que està establert».
«La no-violència és la llei dels homes;
la violència és la llei dels animals»

HORARIS DE MISSES

ECONOMIA PARRÒQUIA
mesos abril i maig

Dissabte, a les 8 del vespre

Saldo març .............................. 2.803,79

Diumenge, a les 11 del matí

Ingressos
Col.lectes ............... 1.642,88
Caixetes .................... 313,06
Ciris .......................... 493,11
Total ingressos ..... 2.449,05... 2.449,05

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família d’en Tomàs
Fernández Cozar, de 49 anys.

MENJADOR CÀRITAS
A partir del 18 de juny el menjador
donarà només dinar. Deixarem de donar
sopar perquè ens falten voluntaris. No tenim
prou voluntaris per cobrir tots els àpats.....
Tenim dificultats per cobrir els àpats, i ara
que ve l’estiu encara en tindriem més de
problemes, degut a les vacances dels
voluntaris i també, que és un temps que els
voluntaris que busquen feina en troben més
fàcilment i, amb tot això, fa que tinguem un
dèficit en voluntaris i no podem cobrir-ho
tot.
Deixarem passar un temps aquest estiu
i si tornem a tenir voluntaris disposats i prou

Diumenge X de Durant l’Any B.

Despeses
Com.Bancs ................. 19,50
Neteja Nova Llavor ... 188,76
Telèfon ...................... 157,29
Full Parro. ................... 93,75
Full Infor. ..................... 77,32
Llum .......................... 481,25
Ciris .......................... 142,13
Seg. Social .................. 80,26
Mat. Oficina ................ 80,77
Aula Inform. ................ 46,99
Flors ......................... 134,50
Ferreteria .................... 80,75
Varis ............................ 25,17
Total despeses ..... 1.608,44... 1.608,44
Romanent Maig ..................... 3.644,40

Tractament

INFORMATIU

Col.lecta (Càritas): ..................... 211,91
Caixetes ciris ............................. 109,23
Caixetes: ..................................... 33,31
Caixetes Càritas: .......................... 50,50
Menjador .................................... 20,00

persones que vulguin fer de responsabes dels
equips, podrem tornar a servir sopars d’una
manera regular.

FULL

ECONOMIA 03-06-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 748
10 de juny del 2018

1.Les relacions amb les persones
han de ser de respecte. Precisament la
paraula respecte ve del verb “mirar”.
Ens hi hem de mirar com ens tractem
els uns als altres! La nostra mirada ha
de sortir d’un cor que comença per
respectar, segueix per dialogar i acaba –quan convé- per rectificar. I això
sí: sempre harmonitzar.
2.El que no pot ser és que ens passem la vida criticant, donant dels altres
opinions equivocades, brutes i -no cal dir- sempre en públic. D’aquesta manera alguns contemporanis de Jesús el van tractar (Mc 3,21).
Tampoc és digne demonitzar les persones més sanes i santes, atribuintlos unes actituds pròpies de les entitats més malignes que poden existir. Això
també ho va patir el mateix Jesús (Mc 3,22.30)
I tampoc devem acusar sempre els demés, com aquells qui “mai han
trencat un plat”. Constantment s’espolsen les responsabilitats. Aquesta és la
típica història d’Adam i Heva: l’excusa (Gn 3, 9-15). No, així no.
3.Si nosaltres hem fet opció per l’Evangeli, si volem ser de la família de
Jesús, hem de fer la voluntat de Déu (Mc 3,35), i aquesta passa, en primer
lloc, per la unificació personal i mai per la “divisió interna”, que provoca
l’autodestrucció i la pròpia fi, tal com assenyala Jesús (Mc 3,24-26).
Si us plau, vigilem!
M.i E.
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 3, 9-15
Després que l’home hagués menjat el fruit de l’arbre el Senyor-Déu cridà l’home i li
va dir: “On ets?” Ell li va respondre: “He sentit que et passejaves pel jardí i, com que vaig
nu, he tingut por i m’he amagat”. El Senyor-Déu li replicà: “Qui t’ha fet saber que anaves
nu? És que has menjat del fruit de l’arbre que jo t’havia prohibit?” L’home va respondre:
“La dona que has posat al meu costat m’ha ofert el fruit de l’arbre i n’he menjat.” Llavors
el Senyor-Déu va dir a la dona: “Per què ho has fet, això?” Ella va respondre: “La serp
m’ha enganyat i n’he menjat”. El Senyor-Déu va dir a la serp: “Ja que has fet això, seràs la
més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T’arrossegaràs damunt el
ventre i menjaràs pols tota la vida. Posaré enemistat entre tu i la dona, entre el teu llinatge
i el seu. Ell t’atacarà al cap i tu l’atacaràs al taló”.
Salm responsorial 130
Des de l’abisme et crido, Senyor; / Senyor, escolta el meu clam; / escolta,
estigues atent / al meu clam que et suplica.
Si tinguessis en compte les culpes, / Senyor, qui es podria sostenir? /
Però ets tu qui dónes el perdó; / per això mereixes que et venerin.
Espero amb tota l’ànima, Senyor, / confio en la teva paraula. / més que
els sentinelles el matí. / Que els sentinelles esperin el matí; / Israel, confia en el
Senyor,
Són del Senyor l’amor fidel / i la redempció generosa. / És ell qui redimeix
Israel / de totes les seves culpes.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint 2C 4, 13; -5,1
Germans Diu l’Escriptura: He cregut, i per això he parlat. Nosaltres, doncs, sabent
que tenim l’esperit mateix de la fe, també creiem, i per això parlem; sabem que aquell qui
va ressuscitar Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà
al costat d’ell juntament amb vosaltres. Tot això és en bé vostre; així la gràcia de Déu, que
es multiplica a mesura que s’estén a molta gent, farà que sigui desbordant l’acció de gràcies
feta a la seva glòria. Per això no ens acovardim: encara que físicament ens anem consumint,
interiorment ens renovellem cada dia més. Els sofriments que ara passem són lleugers i
d’un moment, però van acumulant un pes incomparablement immens de glòria, que durarà
per sempre. Nosaltres no fixem la mirada en això que veiem, sinó en allò que no veiem,
perquè les coses que veiem passen, però les que no veiem duren per sempre. Sabem que,
quan es desfà la casa terrenal del nostre cos, que és tan sols una tenda, tenim al cel un altre
edifici, que és obra de Déu, una casa no feta per mans d’home, eterna.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc. 3, 20-35
Després Jesús va entrar a casa amb els deixebles, i tornà a reunir-s’hi tanta gent, que
no els quedava temps ni de menjar. Quan els seus familiars sentiren dir el que passava, hi
anaren per endur-se’l, perquè deien: —Ha perdut el seny! Els mestres de la Llei que
havien baixat de Jerusalem deien:—Està posseït per Beelzebul. I encara: —Aquest treu els
dimonis pel poder del príncep dels dimonis. Llavors Jesús els va cridar i els parlava valentse de paràboles: —Com pot ser que Satanàs tregui fora Satanàs? Si un reialme es divideix
i lluita contra si mateix, no pot durar. I si una casa es divideix i lluita contra si mateixa,
tampoc no durarà. Si és cert, doncs, que Satanàs s’ha aixecat contra si mateix i s’ha
dividit, no pot durar: ha arribat la seva fi. Ningú no pot entrar a casa d’un que és fort i
apoderar-se dels seus béns si abans no el lliga; tan sols així li podrà saquejar la casa. “Us
asseguro que tot serà perdonat als homes, els pecats i totes les blasfèmies que hagin proferit,
però el qui blasfema contra l’Esperit Sant no tindrà mai perdó: és culpable del seu pecat
per sempre més. Jesús va parlar així perquè deien d’ell que tenia un esperit maligne. Llavors
arriben la mare i els germans de Jesús i, de fora estant, envien a buscar-lo. Hi havia molta
gent asseguda al voltant d’ell. Li diuen: —La teva mare i els teus germans són aquí fora,
que et busquen. Ell els respon:—¿Qui són la meva mare i els meus germans? Llavors,
mirant els qui seien al seu voltant, diu: —Aquests són la meva mare i els meus germans. El
qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare.
Salmo Responsorial (Sl 129)

Desde lo hondo a ti grito, Señor. Escuchad mi voz. Esté atento, escucha
la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, quién podrá resistir? pero ti procede el
perdón, y eso nos infunde respeto.
Confío en la palabra del Señor, mi alma confía. Espera el Señor mi alma,
más que el centinela la aurora. Que espira el centinela, Israel espera en el
Señor
Son del Señor viene la misericordia, y la redención copiosa. Es él que
redime Israel de todas sus culpas

FRASES DITES
Tagore: «El bé pot resistir derrotes; el mal, no»
Gandhi: «La violència és la por als ideals dels altres».

