Diumenge 28 de gener, IV Durant l’Any
Dt 18,15-20; Sl 94; 1Co 7,32-35; Ev:
Mc 1,21-28

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Vicente Santos Moreno, de 81 anys.

CARITAS
Acollida: cada dimarts de 7-8 del
vespre.
Informacions i inscripcions: cada
dijous de 7-8 del vespre.

2017

2016

Ingressos
Caixetes,... ...... 3.842,93 ......... 5.769,10
Sub Ajunt. ....... 5.000,00
Saldo any ....... 9.026,65 ......... 3.950,75
Total ............. 17.869,58 ......... 9.719,85
Despeses
Aliments ............. 120,00 ............ 750,00
Roba .................. 414,50 ............ 190,00
Varis ................... 216,44 .............. 16,80
Assegurances ..... 370,00 ............ 226,00
Com.Bancs .......... 11,44
Ajuts pis ............. 200,00
Manteniment .... 1.500,00
Menjador ........ 5.000,00
Total ............... 7.832,38 ......... 1.182,80
Prestat ............. 1.880,00

GRUP CELEBRACIONS
Aquesta setmana s’ha reunit el Grup
de Celebracions per preparar la Quaresma
i Pasqua. Es torna a reunir el dilluns dia 29.

Total ............... 8.157,20 ......... 8.537,05
RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ DE PREGÀRIA

AULA INFORMÀTICA
Cada dimecres de 2/4 de 7 a 2/4 de
8, aula informàtica oberta per consultes,
informacions,....

ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 27, es fa la sortida del
quart dissabte a Llagostera, a la vall dels
molins del riu Ridaura.

Diumenge III de Durant l’Any B.

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

Divendres
dia 26,
a
2/4 de 9
del vespre

El Regne de Déu és a prop

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 151,21
Caixetes ciris ............................... 33,38
Caixetes: ..................................... 49,45
Caixetes Càritas: .......................... 30,22
Menjador .................................... 60,00

ECONOMIA DE CARITAS
Estat de comptes a 31-12-2017

FULL

ECONOMIA 14-01-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 728
21 de gener del 2018

En la lectura de l’evangeli
d’avui, se’ns presenta Jesús en l’inici
de la seva predicació. Jesús
comença amb aquestes paraules:
“S’ha complert el temps i és a prop
el Regne de Déu”. El Regne de Déu
és a prop perquè Jesús, amb la seva
presència entre nosaltres, fa que el
Regne del cel estigui ja aquí. Un
Regne que certament està encara en
llavor, però que és realitat. Regne
de pau, de justícia, d’amor. I
després en el text Jesús fa una crida:
“Convertiu-vos i creieu en l’evangeli”.
Ens fa una crida a la conversió, que no és centrar únicament la nostra
mirada en nosaltres, en els nostres pecats, omplint-nos de culpa i de
desesperança. Sinó és alçar la mirada i mirar-lo a ell, a Jesús que ens estima i
ens crida a una vida nova, perquè desitja la nostra felicitat. Ens convida a que
deixem de banda el que no és font de vida, el que no ens fa créixer com a
persones, el que no ens construeix, el que no ens obre a l’amor.
És seguint Jesús en la quotidianitat de la nostra vida, amb les nostres
tristeses i alegries i deixant-nos estimar per ell, que creixerem en l’amor. I
serem signes que el Regne de Déu en aquesta terra ha començat ja.
M. de J. Ch-C.
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 de la profecia de Jonàs (Jn 3,1-5.10)
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital,
i proclama-hi el que jo et diré.» Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat.
Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí. Jonàs
començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D’aquí a quaranta dies,
Nínive serà destruïda.» La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels
més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien
i s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d’ells la desgràcia amb què els
havia amenaçat.
Salm responsorial [24,4bc-5ab.6-7b.8-9 (R.: 4b)]
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, que aprengui els vostres
camins. Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, perquè vós sou el Déu
que em salveu.
Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat i de l’amor que heu guardat des
de sempre. Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant.
El Senyor, bondadós i recte, ensenya el bon camí als pecadors. Encamina els humils per sendes de justícia, els ensenya el seu camí.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 7,29-31)
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l’oportunitat present. Des d’ara, els
qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren, com si res no els fes
plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin
res, i els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món
que veiem amb els ulls passa aviat.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc(Mc 1,14-20)
Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la
bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i
creieu en la bona nova.»
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el
filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors
d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.
Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca
repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els
jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.

Salmo Responsorial

(Ps 24)

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor,
que tu ternura y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los secadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

Testimoni
Em vaig sentir cridat
No em vaig criar en una casa particularment religiosa. El meu pare musulmà es
va fer ateu, avis Metodistes i Baptistes no practicants, i una mare que no creia en la
religió organitzada, malgrat ser la persona més bondadosa i espiritual que mai he
conegut. De petit, ella em va ensenyar a estimar i a comprendre, i a tractar als altres
com voldria que em tractessin a mi.
No em vaig convertir en cristià sinó molts anys després, quan em vaig traslladar
a la zona sud de Chicago després de Secundària. No va ser per adoctrinament ni per
una sobtada revelació, sinó perquè vaig passar mesos i mesos traballant amb gent de
l’església que simplement volia ajudar als veïns que estaven passant per uns mals
moments, sense tenir en compte quin aspecte tenien o d’on provenien o a qui dirigien
les seves oracions. Fou en aquests carrers, en aquests veïnatges on per primera
vegada vaig sentir l’Esperit de Déu cridant-me. Fou allà on em vaig sentir cridat per
a un propòsit superior, el seu Propòsit.
(Barack Obama, expresident dels EE.UU.)

