VIDA PARROQUIAL

Diumenge II Durant l'any C, 20 de
gener de 2019.
Is 62,1-5 / Sl 95 / 1Co 12,5-11 / Jn
2,1-12
Baptisme del Senyor
Avui, 13 de gener, celebrem la festa
del Baptisme del Senyor, que marca
el final del temps litúrgic del Nadal.
Tanmateix, hi ha el costum de
mantenir el pessebre fins al dia 2 de
febrer, festa de la Candelera.
Setmana de pregària per la unitat
dels cristians
Divendres que ve, dia 18, comença
l’Octavari de pregària per la unitat
dels cristians, que aquest any té com
a tema a frase bíblica “Cerca la
justícia i només la justícia” (Dt
16,18-20).
Grups de reflexió cristiana Catequesi
La propera sessió dels grups de
reflexió cristiana – catequesi tindrà
lloc dissabte que ve, dia 19, a dos
quarts de 7 de la tarda.

Concert a benefici de Càritas:
resultat
Al concert que la soprano Laura
Lavínia va oferir a l’església
parroquial el 29 de desembre passat
Mundial 2019, es van recollir 180
euros, que han estat destinats a
Càritas.
Alegreu-vos-en i celebreu-ho (II)
61. En mig de l'espessa selva de
preceptes i prescripcions, Jesús obre
una bretxa que permet distingir dos
rostres, el del Pare i el del germà.
No ens lliura dues fórmules o dos
preceptes més. Ens lliura dos
rostres, o millor dit, un sol, el de
Déu que es reflecteix en molts.
Perquè en cada germà, especialment
en el més petit i fràgil, indefens i
necessitat, està present la imatge
mateixa de Déu.
Papa Francesc
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“ETS EL MEU FILL, EL MEU ESTIMAT; EN
TU M´HE COMPLAGUT”

INFORMATIU

Enterrament
Dissabte passat, dia 9, vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família d’Antonio Megías
Aguilera, de 82 anys.

FULL

ECONOMIA 6-1-19
Col·lecta: ............................... 81,40
Caixetes ciris ......................... 51,42
Caixetes Càritas: .................... 35,00
Caixetes.................................59,19
Menjador............................... 70,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Acabem el període de Nadal amb la
celebració del Baptisme de Jesús. Els
quatre evangelistes fan referència a aquest
episodi de la vida pública de Jesús; però
aquest any litúrgic llegim el fragment de
Lluc. En ell principalment explica que es
pensaven que potser Joan era el Messies i
com Jesús un dia que tot el poble es feia
batejar Ell també fou batejat.
És una bona ocasió per tenir un record cap
al nostre propi bateig. Malgrat que una gran majoria el rebéssim de
petits, ens podem replantejar si ha estat quelcom important per a
nosaltres, si recordem o ens han explicat qui ens va duu a ser batejats, el
dia, mes i any, els padrins, qui ens el va administrar, alguna fotografia, a
quin lloc va ser.... També podem ser nosaltres els que hem dut la
iniciativa o hem acompanyat d’altres a rebre a aquest sagrament
(fills/files, nets/netes, nebots/ nebodes, amics/ amigues...). També
podem en recordar-nos d’aquest fet que també és ben bonic.
Fer memòria de la data estaria bé; si som capaços de recordar
altres coses perquè no aquesta. Es tracta de fer un repàs d’aquest
sagrament rebut i, prenent com a exemple Jesús, que acta seguit diu que
pregava i és quan es va obrir el cel i es va sentir la veu de Déu dient “Ets
el meu fill estimat; en tu m´he complagut”. Preguem nosaltres també
donant les gràcies a Déu i a tots els que ens han facilitat la joia de creure
i de tenir una vida esperançada i plena de sentit.
V.T. i E.M
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Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres
possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He
posat en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida
ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que
s’esberla, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb
fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la
terra, fins que les illes esperin les seves decisions.
»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he
configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per
tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els
encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

Salm responsorial [28,1-2.3ac-4.3b.9b-10]

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor glòria i
honor, / honoreu el Senyor, honoreu el seu nom, adoreu el
Senyor, s’apareix la seva santedat.
La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, / ve el
Senyor sobre les aigües torrencials. / La veu del senyor és
potent, / la veu del Senyor és majestuosa.
El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al seu palau
tot canta: Glòria! / El Senyor té el soli en les aigües diluvials, /
hi seu el Senyor, rei per sempre.
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.»

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospitava si
Joan no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us
batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan
poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà
amb l’Esperit Sant i amb foc.»
Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat.
Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura
corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el
meu estimat; en tu m’he complagut.»
Un més del poble

Jesús,
amb el baptisme ens fas comprendre
que el més important per a la persona
és viure el compromís de cada dia
amb senzillesa i totalitat.
Cal que m’uneixi amb tots aquells
que són capaços de comprometre’s al servei
del bé, de la justícia i de la solidaritat,
perquè tots es puguin sentir bé a la terra.
Que tots hi puguem viure com a fills de Déu
i membres de la gran família humana.
Avui m’uneixo a tu i als germans
per renovar el meu compromís baptismal:
Amb tu i com tu, vull
signar la meva Aliança amb Déu,
dir sí al Projecte del Pare del cel
i al repte de construir
una humanitat solidària.
Que l’Esperit Sant estigui en mi;
que m’il·lumini i em faci fort.

Josep Codina

