PREGÀRIA
Vine, Esperit
Vine, Esperit de misericòrdia, vine!
Ajuda’ns a portar,
amb els nostres germans,
la misèria que ens destrueix l’ànima i el cos.

Diumenge 3 de juny Corpus
1ª Lec. Ex. 24, 3-8 Salm 116 (115)
12-13. 15-18 3ª lec. He. 9, 11-15 4ª
Mc 14, 12-16. 22-26

Vine, Esperit de dolcesa, vine!
Ajuda’ns a donar,
als nostres germans,
el que nosaltres posseïm i a ells els manca.

HORARI DE MISSES
A partir del proper diumenge dia
3 de juny, l’horari de les eucaristies
serà:

Dissabte, a les 8 del
vespre
Diumenge, a les 11 del
matí.
CÀRITAS POBLENOU
Acollida:
Cada dimarts de 7-8 de la tarda.

Vine, Esperit de pau, vine!
Ajuda’ns a construir,
amb els nostres germans,
la terra promesa amb les mateixes
possibilitats per a tots.
Vine, Esperit de justícia, vine!
Ajuda’ns a lluitar,
amb els nostres germans,
per la dignitat que se’ls nega.
Vine, Esperit de consolació, vine!
Ajuda’ns a oferir,
als nostres germans que pateixen,
el consol de la nostra presència.

Vine, Esperit dels creients, vine!
Menjador:
Dijous, dia 31, reunió responsables Fes-nos semblants a Aquell que,
per fer néixer una altra terra,
dels equips de voluntaris del menjador.
ha deixat el seu Cos trencat
com un pa partit per a aquells que tenen fam.

AULA INFORMÀTICA

Cada dimecres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8
del vespre, l’aula d’informàtica està oberta
per consultes i per qualsevol informació.

Vine, Esperit de Déu, vine!
Infon en nosaltres l’Esperit de l’Evangeli!
(Charles Singer)

Diumenge TRINITAT Any B.
Aneu a convertir tots els pobles

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 224,11
Caixetes ciris ............................... 50,76
Caixetes: ..................................... 88,85
Caixetes Càritas: .......................... 77,00
Menjador .................................. 155,00

FULL

ECONOMIA 20-05-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 746
27 de maig del 2018

Aquests dies comentem com ens anem empetitint, cada
vegada som menys diem, i com ho fa l’església i el cristianisme
en general. Serà el nostre llenguatge que no s’ha posat al dia
ni connecta amb els joves ? Serà degut als escàndols de la
pederàstia arreu del món el que produeix l’efecte de reduir
el nombre de la seva pertinença. A Xile, últim escàndol gros que hem llegit, ha
fet que molts marxessin de l’església per anar a buscar altres confessions religiosos on s’hi senten acollits i amb pertinença clara a una comunitat.
Quan els partits polítics, escandalosament a la recerca de vots per les
properes eleccions, els fa canviar radicalment el seu “adn” menyspreant el
seus adversaris, i aniquilant els drets adquirits de les persones per tal d’obtenir
el seu objectiu: vots i mantenir-se al poder. La justícia també, al servei del
poder polític i que aquests dies han denunciat amb la vaga de jutges i fiscals, fa
trontollar les bases de tota convivència.
Europa que es gira d’esquenes al drama dels refugiats, dels que han de
marxar de casa seva per culpa de la guerra, la fam, l’economia, .....i més, quan
ells no ho han provocat sinó que som nosaltres els culpables.....
Quans els mitjans de comunicació estan al servei d’interessos espuris en
contra de tota ètica informativa; quan estan al servei del diner que hi ha al
darrera de les capçaleres; quan estem més informats que mai però alhora més
manipulats.....
Quan s’ha perdut tots els drets, s’estan perdent tots; quan hi ha manca
d’igualtat –per més que diguin, no tothom és igual davant la llei-; quan mentre
durin els casos de corrupció flagrants i sembli que no passa res; quan hi hagi
qui passa necessitats i manca d’estimació, d’educació, d’oportunitats per a
viure.... tindrà sentit aquest enviament de Jesús: “aneu a convertir tots els pobles”.
Tenim feina a fer, mai però des de la imposició, sinó com a proposta per a
viure lliurement.
R.M.
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 Deuteronomi Dt 4, 32-32. 39-40
Moisès va dir al poble: «Investiga el passat, les èpoques que t’han precedit, d’ençà
que Déu va crear la humanitat sobre la terra. Demana d’un cap a l’altre del món, a veure si
mai ha succeït un fet tan gran, si s’ha sentit mai res de semblant. Hi ha cap poble que hagi
sentit la veu de Déu que li parlava des del mig del foc, com tu l’has sentida, i hagi continuat
amb vida? O cap altre déu que hagi gosat arrencar un poble que vivia en poder d’un altre
per fer-se’l seu? Vosaltres mateixos heu vist tot el que ha fet a Egipte el Senyor, el vostre
Déu, valent-se de proves, senyals i prodigis, combatent amb mà forta i braç poderós, amb
gestes esglaiadores. Reconeix, doncs, avui, que el Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni
aquí baix a la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Observa els seus
decrets i els seus manaments que avui et dono, perquè tu i els teus descendents sigueu
feliços, i tingueu llarga vida en el país que el Senyor, el vostre Déu, us dóna per sempre».
Salm responsorial 32 (31) 4-5, 6.9.,18-19, 20.22.
La paraula del Senyor és sincera / es manté fidel en tot el que fa / estima
el dret i la justícia / la terra és plena del seu amor.
La paraula del Senyor a fet el cel, / amb l’alè de la seva boca ha creat
l’estelada; / a una paraula seva, tot començà, / a una ordre d’ell, tot existí.

deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los
a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.
Salmo responsorial 32 (31) 4-5, 6.9.,18-19, 20.22.
La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él
ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su boca, sus ejércitos, /
porque él lo dijo, y existió, / él lo mandó, y surgió.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo; / que tu
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos de ti.

Comptes del menjador de càritas, a març 2018
MENJADOR CÀRITAS-PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA DE POBLENOU/PINEDA DE MAR

Els ulls del Senyor vetllen els que el veneren, / els que esperen en l’amor
que els té; / ell els allibera de la mort, / i els retorna en temps de fam.
Tenim posada tota l’esperança en el Senyor, / auxili i escut que ens
protegeix. / Que vostre amor, Senyor, no ens eix mai; / aquesta és l’esperança
que posem en vós.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 8, 14-17
Germans, tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu. Perquè vosaltres
no heu rebut un esperit d’esclaus que us faci tornar a caure en el temor, sinó l’Esperit que
ens ha fet fills i ens fa cridar: « Abba, Pare!» Així l’Esperit mateix s’uneix al nostre esperit
per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i
hereus amb Crist, ja que, sofrint amb ell, serem també glorificats amb ell.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
Mt.28, 16-20
En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els
havia indicat. En veure’l, el van adorar; abans, però, havien dubtat. Jesús s’acostà i els va
dir: —He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los

ESTAT DE COMPTES AL 31/03/2018
INGRESSOS

2018

2017

1.595,00
1.095,00
7.351,00
10.041,00
30.753,70
40.794,70 OK

2.215,00

<>

-620,00

7.227,00
7.227,00
18.502,45
25.729,45

<>
<>
<>
<>

124,00
2.814,00
12.251,25
15.065,25

-6.914,78
-339,11
-7.253,89
-2.597,75
0,00
-9.851,64 OK

-6.086,09
-232,75
-6.318,84
-519,91
0,00
-6.838,75

Total ingressos + saldo a 01/01
Total despeses
Saldo a bancs
Albarans
TOTAL

40.794,70
-9.851,64
30.943,06 OK
0,00
30.943,06

Apets
Cost x apet (sols menjar)
Cost x apet (totes les despeses)

2.380
-3,05
-4,14

Ingressos Donatius
Caixetes
Resta ingressos
Total Ingressos
SALDO A 01/01
TOTAL
DESPESES
Sehrs
Aliments varis
Total aliments
Resta despeses
Albarans
TOTAL DESPESES

6,89%
34,13%

<>

828,69
106,36
935,05
2.077,84

<>

3.012,89

27.944,45
-6.838,75
21.105,70
0,00
23.105,70

<>

12.850,25
3.012,89
9.837,36

<>

7.837,36

2.216
-2,85
-3,09

<>
<>
<>

164
0,20
1,05

