CÀRITAS POBLENOU

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Salvador
Tresserras Cruells, de 91 anys; Francisco
Montilla Romero, de 78 anys; Maria Victoria Gallardo Quintas, de 84 anys.

Acollida:
Cada dimarts de 7-8 del vespre.

Diumenge II de Durant l’Any B.
Què busqueu?

Àpats servits menjador
Historial: any 2009: 5.005 àpats
Any 2010: 10.489
Any 2011: 11.349
Any 2012: 10.743
Any 2013: 11.925
Any 2014: 10.338
Any 2015: 9.938
Any 2016: 8.920
Any 2017: 8.618

Joan està amb dos deixebles i al veure passar a
Jesús els hi diu: “Mireu l’ Anyell de Déu”. Joan
aprofita aquesta ocasió per apropar Jesús. És una bona
oportunitat perquè nosaltres pensem si fem el mateix.
Apropem als altres cap a Jesús o no fem res al
respecte?
Jesús es fa un de nosaltres i no vol fer el camí sol
vol anar acompanyat, però respecte la nostra llibertat.
Aquell que decideix acompanyar-lo li posa les coses fàcils. En la trobada amb
aquests deixebles els ajuda fent-los aquesta pregunta: Què busqueu?

ECONOMIA MENJADOR DE CÀRITAS
Estat de comptes a 31 desembre 2017
Ingressos
2017
Ingressos donatius
11.520,00
Resta ingressos
27.707,50
T%otal ingressos
39.227,50
Saldo a 01/01
18.502,45
Total ingressos
57.729,95

2016
6.185,00
20.405,28
26.590,28
24.319,60
50.909,88

Despeses
Serhs
Aliments varis
Total aliments
Resta despeses
Total despeses

22.762,23
1.3654,15
24.127,38
2.848,87
26.976,25

24.125,92
1.659,94
25.785,86
6.621,57
32.407,43

Total ingressos + saldo
Total despeses
Saldo bancs
Préstec
Cost per àpat

57.729,95
26.976,25
30.753,70
2.000,00
3,13

50.909,99
32.407,43
19.502,45
2.000,00
3,63

P

INFORMATIU

Col.lecta: ..................................... 96,08
Caixetes ciris ............................... 38,65
Caixetes: ..................................... 84,01
Caixetes Càritas: .......................... 23,15
Menjador .................................. 160,00
Diumenge 21 de gener, III Durant l’Any
1ª Jn 3-5.10 Salm 25 (24) 4-5.6a.7b.89
1C 7, 29-31 Mc. 1, 14-20

FULL

ECONOMIA 07-01-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 727
14 de gener del 2018

Avui en dia qui vol seguir a Jesús ho fa de manera voluntària, però com
aquells deixebles hauríem de deixar que ens fes la mateixa pregunta. I aprofitar
l’ ocasió per ser conscients d’ analitzar què cerquem amb el seguiment de
Jesús.....Un mag que faci màgia i em solucioni els problemes, algú que cerquem
quan les coses no ens van prou bé i un cop ja estem bé ens oblidem o realment
un amic en que dóna sentit en el nostre dia a dia.
Quan realment descobrim Jesús com un amic la vida canvia radicalment.
Necessitem experimentar que Jesús ens fa bé, ens dóna una alegria diferent
que ens infon una força desconeguda per a poder viure amb responsabilitat i
esperança. I passem a confiar en Déu com Ell ho feia, a mirar la vida com Ell
la mirava, a intentar estimar com ell ho feia i a donar importància al que Ell
donava.
Com li va passar a Andreu també hauríem de tenir la mateixa il·lusió per
comunicar als altres que hem descobert Jesús present en la nostra vida i com
es viu millor comptant amb una AMIC així que dóna un sentit ple a la vida.
V.T i E.M
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura del primer llibre de Samuel 1S 3:3b-10.19
En aquell temps, Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Senyor, on
hi havia l’arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí em teniu.» Corregué
cap a Elies i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «No t’he
cridat pas. Vés-te’n a dormir.» I el noi se n’anà a dormir. El Senyor el tornà a cridar, i
Samuel s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.»
Elí replicà: «Fill meu, no t’he cridat pas. Torna-te’n a dormir.» Samuel encara no sabia
reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no se li havia revelat. Per tercera vegada
el Senyor cridà Samuel, i ell s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em
cridàveu. Aquí em teniu.» Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi, i
digué a Samuel: «Vés a dormir i, si et torna a cridar, digues-li: Parleu, Senyor, que el vostre
servent us escolta.» El Senyor es presentà i el cridà com les altres vegades: «Samuel,
Samuel.» Ell respongué: «Parleu, que el vostre servent us escolta.» Samuel es va fer gran.
El Senyor l’afavoria sempre i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.
Salm responsorial40 (39) 2. 4a. 7-9
Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, inclinant-se cap a mi, / ha
inspirat als meus llavis un càntic nou, / un himne de lloança al nostre Déu.
Però Tu no vols oblacions ni sacrificis, / i m’has parlat a cau d’orella; / no
exigeixes l’holocaust ni l’expiació.
Per això et dic: «Aquí em tens: / com està escrit de mi en el llibre, / Déu
meu, vull fer la teva voluntat, / guardo la teva llei al fons del cor.
Anuncio amb goig la salvació / davant el poble en dia de gran festa. / No
puc deixar d’anunciar-la; / ho saps prou, Senyor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 6:13b-15a,
17-20
Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor, per al cos. I
Déu, que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder. ¿No
sabeu que els vostres cossos son membres de Crist? El qui s’uneix al Senyor forma amb ell
un sol esperit. Fugiu de la fornicació. Els altres pecats que l’home comet són exteriors al
seu cos, però el fornicador peca contra el seu propi cos.
¿No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut de
Déu i que resideix en vosaltres? ¿No sabeu que no són vostres? Déu us ha adquirit a un
preu molt alt: glorifiqueu-lo en el vostre cos.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 1:35-42
En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que
passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu.» Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia
això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «¿Què voleu?»
Ells li digueren: «Rabí», que vol dir “mestre”, «on us allotgeu» Jesús els respon: «Veniu i ho
veureu.» Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les
quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús, era
Andreu, el germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó,
i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir “l’Ungit”. I l’acompanyà on era Jesús. Jesús
se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, que vol dir Pedra.»
Salmo responsorial 40 (39) 2, 4a. 7-9
Yo esperaba con ansia al Señor; / él se inclinó y escuchó mi grito; / me
puso en la boca un cántico nuevo, / un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cambio, me abriste el oído; /
no pides sacrificio expiatorio.
Entonces yo digo: “Aquí estoy como está escrito en mi libro- / para hacer
tu voluntad.” / Dios mío, lo quiero, / y llevo tu ley en las entrañas.
He proclamado tu salvación / ante la gran asamblea; / no he cerrado los
labios; / Señor, tú lo sabes.

Per pensar-ho...
Avui tenim edificis més alts i autopistes
més amples, però temperaments més curts
i punts de vista més estrets.
Gastem més, però gaudim menys.
Tenim cases més grans però famílies més
petites.
Tenim més compromisos però per
menys temps
Tenim més coneixements però menys
criteri.
Tenim més medicaments però menys
salut.
Hem multiplicat les nostres possessions
però hem perdut molts valors.

Parlem molt, estimem poc i odiem massa.
Hem anat a la lluna i hem tornat però tenim
problemes per travessar el carrer i conèixer
el nostre veí.
Hem conquerit l’espai exterior però no
l’interior.
Tenim més ingressos però menys moral.
Tenim més llibertat però menys alegria.
Tenim més menjar però menys nutrició.
Són temps en que entren dos sous a casa,
però augmenten els divorcis.
Temps de cases molt boniques però de llars
desfetes.
(Catequesi Familiar / Blanes)

