VIDA PARROQUIAL

Enterrament
Dimecres passat, dia 23, vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família d’Alejandro López
González, de 67 anys.

Jornada de la Vida Consagrada
Dissabte que ve, dia 2 de febrer,
festa de la Candelera, serà la
Jornada de la Vida Consagrada. La
pràctica dels consells evangèlics
(castedat, pobresa i obediència) en
el seguiment de Jesucrist és que
C.E. ANEM A CAMINAR
la vida consagrada, la
Sortida dia 28 gener 2019 caracteritza
qual, diu el Concili Vaticà II, té un
TRESCANT PER FOIXA
valor” i fa un servei necessari
Hora trobada: 8 del matí a la “gran
que
ha
de repercutir “en major bé de
Parroquia de Poblenou.
l’Església en les circumstàncies del
temps actual”.
Curs solfeig
Curs gratuÏt de solfeig aplicat a la
guitarra (iniciació)
CÀRITAS
Els dijous de 10:30h a 11:30h. (Cal Acollida: Dimarts,
de 19-20
portar la guitarra)
: Dijous, de 18-19 h.
Inscripcions: els dijous de 10:30h a Informació
: Dijous, de 19-20 h.
11:30h als locals parroquials Inscripcions
Taller de teatre: Dissabte, de 12-13 h.
(Ramon)

Diumenge III Durant l'Any C
La vocació de Jesús
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Jornada de la Infància
Missionera
Avui, diumenge dia 27 se celebra la
Jornada de la Infància Missionera,
aquet any amb el lema: “Amb Jesús,
a Betlem, quina bona notícia!”. La
finalitat d’aquesta jornada és
desvetllar la dimensió missionera de
la fe dels infants i ajudar-los a ser
missioners en el seu entorn, amb una
mirada que abasti tota la Terra.

FULL

ECONOMIA 20-1-19
Col·lecta: ............................. 104,94
Caixetes ciris ......................... 33,33
Caixetes Càritas: ...................... 7,00
Caixetes ................................ 18,70
Menjador............................... 35,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

El narrador de l’evangeli d’aquest
diumenge diu que Jesús torna a Natzaret, el
lloc on s’havia criat, i a la sinagoga que ell
havia freqüentat. També ens diu que Jesús era
ple de l’Esperit.
Havia passat un temps de silenci, de
pregària, de reflexió. Aquest jove, havia
quedat trasbalsat per l’experiència de saber-se
fill de Déu a la riba del Jordà. Podríem dir que
per a ell, va haver-hi un abans i un després.
Així, doncs, quan Jesús a la sinagoga llegeix un
text d’Isaïes, de missatge alliberador, que possiblement havia llegit altres
vegades, ara se sent cridat a ser Ell mateix que, ungit per l’Esperit, serà
la bona notícia pels pobres, la llibertat pels captius, i la vista pels cecs.
Respondrà des d’ara a aquesta crida, proclamant de paraula i amb obres
que Déu és Pare just i misericordiós.
Tant de bo que en la nostra història personal com a cristians,
tinguem també un abans i un després quan haguem sentit l’amor
entranyable de Déu. Aquesta experiència no té altra resposta que
proclamar i compartir tot el que puguem la bona notícia, per tal que la
vida creixi en abundància.
He rebut l’acollida de Déu en el gest d’alguna persona, quan
realment ho necessitava?
He sigut jo que he tret algun tap de les orelles a qui estava obstinat
a no sentir?
Avui, doncs, se segueix acomplint en nosaltres la salvació
anunciada per Jesús. En donem gràcies i no defallim.
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Lectura del llibre de Nehemies (Ne 8,1-4a.5-6,8-10)

En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei en
presència del poble reunit a la plaça de davant la porta de les Aigües, i
des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom: homes, dones i
criatures capaces d’entendre-la. Tot el poble escoltava atentament la
lectura del llibre de la Llei.
Esdres, mestre de la Llei, estava dret dalt una tarima de fusta
preparada expressament. Obrí el llibre a la vista de tot el poble, ja que
des del lloc on era dominava tothom, i així que l’obrí, tot el poble es
posà dret. Esdres beneí el Senyor, Déu gran, i tot el poble alçà les mans
i respongué: Amén, amén. Després es prosternaren amb el front a
terra, i adoraren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la Llei de
Déu, i alguns levites n’exposaven el sentit perquè la lectura fos
entenedora.
El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la Llei, i
els levites que exposaven al poble el sentit de la Llei, digueren a tota la
gent: «La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor, el nostre Déu: no
us entristiu ni ploreu», perquè tota la gent plorava mentre escoltava les
paraules de la Llei. Els digué, doncs: «Aneu-vos-en ara. Mengeu i
beveu de gust i repartiu-ne als qui no s’havien portat res, que la diada
d’avui es santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el
goig del Senyor serà la vostra força.»

Salm responsorial [18,8.9.10.15]

És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / és
ferm el que el Senyor disposa, / dóna seny als ignorants.
Els preceptes del Senyor són planers, / omplen el cor de
goig; / els manaments del Senyor són transparents, / il·luminen
els ulls.
Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sempre; /
els determinis del Senyor són ben presos, / tots són justíssims.
Les paraules que em surten dels llavis / i els pensaments

que el meu cor medita, / que us siguin agradables, Senyor, /
penyal meu, redemptor meu.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 12,12-30)

Germans, el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui
molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen
un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat
batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat
donat com a beguda el mateix Esperit. Ara bé, el cos no consta d’un sol
membre, sinó de molts.
Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun formeu els seus
membres.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 1,1-4.4,14-21)

Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure una narració dels
fets ocorreguts entre nosaltres, guiant-se per l’ensenyament que hem
rebut d’aquells que des del principi en foren testimonis de vista i
després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informar-me
minuciosament de tot des dels orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he
decidit escriure-t’ho en una narració seguida, perquè coneguis la
solidesa de l’ensenyament que has rebut.
En aquell temps, Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder de
l’Esperit. La seva anomenada s’estengué per tota la regió. Ensenyava a
les sinagogues d’ells i tothom el lloava. I se n’anà a Natzaret, on s’havia
criat. El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s’aixecà a
llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el
passatge on hi ha escrit: «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja
que ell m’ha ungit per portar la bona nova als desvalguts, m’ha enviat a
proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a deixar
en llibertat els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor.»
Després plegà el volum, el donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué.
Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell
començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de mi és el
compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.»

