Lectures del 17 de febrer
Diumenge 1 de Quaresma any C
1ª lectura: Dt 26, 4-10. 3-8.
Salm
90 (91), 1-2.. 10-15.
2ª lectura: Rm 10, 8-13
Evangeli : Lc. 4, 1-13

ENTERRAMENT

QUARESMA
Diumenge vinent començarem la
Quaresma, camí cap a la Pasqua. Nosaltres
ens proposarem fer aquest camí obrint el
cor a tot allò que ens envolta per tal de fernos sensibles a les alegries, els patiments,
les dificultats... dels nostres germans. Junts
podem fer camí.

Avui la col.lecta és per el projecte de
l’arxiprestat de MANS UNIDES, de la
constgrucció de cases per al personal sanitari
a Malawi (Àfrica). «No hi ha justícia sense
igualtat».

RÀDIO PINEDA
A LA PARRÒQUIA

CÀRITAS POBLENOU

CONFERÈNCIES
QUARESMALS
Conferències quaresmals:
dia 11 febrer, locals parroquials
Calella, jovara 102, «té sentit creure?»
josep m. Romaguera;
25 de febrer, «com proposar la fe
en el món d'avui», per Joan m. Amich a
Blanes;

Convidats a viure la fe i la confiança en Jesucrist

MANS UNIDES

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Maria
Alarcón Perellón, de 84 anys; i de Juan
Sánchez Gálvez, de 83 anys.

Aquest diumenge, a 2/4 de 2 del
migdia, Ràdio Pineda (94.6 FM) emetrà al
programa Digues la Teva el reportatge a la
parròquia dedicat a les classes de català,
informàtica, música i piano.

Diumenge 5 de durant l’any/ any C

Saps d’alguna família que passi
necessitat?
Sabeu d’algú que necessiti ajuda?
Digueu-li que vingui,
el podem ajudar
Càritas vol estar al teu costat.
Heu quedat sense feina? No podeu
arribar a finals de mes?
Vine, no tinguis por,
et podem ajudar.
Ens trobaràs cada dimarts
de 7-8 de la tarda

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 149,04
Caixetes ciris ............................... 64,62
Caixetes: ....................................... 1,84
Caixetes Càritas: .......................... 30,00
Menjador .................................. 360,00

11 de març, «mestres o testimonis de
la fe?» per Consol Duran

FULL
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La Paraula de Déu no ens deixa mai indiferent, al contrari, ens convida viure
la fe i la confiança en Jesucrist amb un cor obert a la seva l’acció.
Per això, avui, «amb un cor agenollat « ens atansem a Isaïes, a Pau i a Lluc
per reflexionar el que ens diuen i fan.
Isaïes, home de llavis impurs, aclama la grandesa de Déu amb un cor humil,
petit i pecador. Déu Pare l’escolta, el mira, el contempla i el fa seu, amb un petó de
misericòrdia acollint la seva petitesa, llibertat i adhesió: - «Aquí em teniu: envieum’hi»-. I Déu, el fa profeta del seu poble...
Pau, anuncia la Bona Nova que havia rebut de Crist, tot reconeixent que és el
més petit dels apòstols: -»ni tan sols mereixo que em diguin apòstol perquè vaig
perseguir l’Església de Déu. Però per gràcia de Déu, sóc el que sóc... «
Lluc, ens narra que Jesús li va adreçar a Pere que portés la barca cap aigües
més profundes i es disposés a pescar. Simó l i respongué: - <Mestre, ens hi hem
escarrassat tota la nit i no hem pescat res,però ja que vos ho dieu calaré les
xarxes»... Agafaren tant de peix que les xarxes s’esquinçaven...
Jesús, què ens diu a nosaltres?
-»No tinguis por!..» I encara que som febles, pecadors i no som moltes
vegades testimonis del Crist vivent, diguem amb fe profunda i amb un cor nou com
al de Pere, Isaïes i tants d’apòstols del món d’avui, aquest crit d’esperança: -Aqui
em teniu, Senyor,feu de mi el que calgui»
Què cal fer per ser pescadors d’homes? . . .
* Davant de les injustícies de la nostra comunitat o ambient, manifestant-nos
a favor dels indefensos...
* No pactar mai amb els «favoritismes» que perjudiquen a uns si, i el altres
no...
* Davant de conflictes familiars, de treball o convivència, entrar em diàleg,
comprensió i respecta.
* Deixar entrar cada dia la Paraula de Déu en el nostre cor, i aclamar com a
fills: Pare, estem aquí...
* Tirar la «xarxa a la dreta» i junts, com ens diu el Mestre, ser testimonis de
misericòrdia enmig dels homes.
P.V.L1.
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 llibre d’Isaïes Is 6,
L’any de la mort del rei Ozies, vaig veure el Senyor assegut en un tron molt elevat. Els
plecs del seu mantell omplien el santuari. Uns serafins l’assistien. Cada un tenia sis ales:
dues per a cobrir-se la cara, dues per a cobrir-se els peus i dues per a volar. Cridaven l’un a
l’altre: —Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria. El
ressò d’aquell crit feia tremolar els brancals de les portes, i el santuari s’omplia de fum. Jo
vaig dir: —Ai de mi! Estic perdut! Jo, que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d’un
poble de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el Rei, el Senyor de l’univers! Aleshores
volà cap a mi un dels serafins duent a la mà una brasa que havia pres amb uns molls de
damunt l’altar. Em va tocar la boca i digué: —Ara que això ha tocat els teus llavis, ha
desaparegut la teva culpa, ha estat esborrat el teu pecat. Després vaig sentir la veu del
Senyor que deia: —Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà? Li vaig respondre: —Aquí em tens.
Envia-m’hi.

Salm responsorial 137
T’enalteixo amb tot el cor, Senyor,
et vull cantar a la presència dels
àngels.
Em prosterno davant el santuari.
Enalteixo el teu nom,
perquè estimes i ets fidel:
Quan jo t’invocava, m’has escoltat,
has enfortit la meva ànima.

En sentir el que has promès, Senyor,
tots els reis de la terra et lloaran
celebraran el teu obrar dient: «Que
n’és, de gran, la glòria del Senyor!
La teva dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me.
El teu amor perdura sempre, Senyor!
No abandonis l’obra de les teves
mans!

Lectura de la carta als cristians de Corint 1C 15, 1-11
Germans, primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo havia rebut:
Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures, fou sepultat; i ressuscità el
tercer dia, com deien ja les Escriptures. Que s’aparegué a Quefes i després als Dotze.
Després es va aparèixer a més de cinc-cents germans a la vegada, la majoria dels quals
encara viuen, però alguns ja són morts. Després es va aparèixer a Jaume i, més tard, a tots
els apòstols. Finalment, al darrer de tots, com a un que neix fora de temps, se’m va aparèixer
també a mi. Així, doncs, tant si sóc jo com si són ells, això és el que tots prediquem i això és
el que vosaltres heu cregut.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 5, 1-11
En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret, i la gent s’apinyava al seu
voltant per escoltar la paraula de Déu. Llavors veié dues barques amarrades vora l’aigua;
els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de
Simó, li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i instruïa la gent de la barca

estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó: —Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar.
Simó li respongué: —Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res; però, ja
que tu ho dius, calaré les xarxes. Ho feren així, i van arreplegar tant i tant de peix que les
xarxes se’ls esquinçaven. Llavors van fer senyal als companys de l’altra barca que vinguessin
a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les dues barques que quasi s’enfonsaven. Simó
Pere, en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient: —Aparta’t de mi, Senyor, que sóc un
pecador! Veient una pesca com aquella, ell i tots els qui anaven amb ell no se’n sabien avenir,
i igualment passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a
Simó: —No tinguis por. D’ara endavant seràs pescador d’homes. Ells tornaren les barques
a terra, ho deixaren tot i el van seguir.

Salmo responsorial137
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu lealtad.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor de mi alma.

Al escuchar el oráculo de tu boca;
todos les reyes de la tierra
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.
Extiendes tu brazo y tu derecha me
salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,no
abandones la obra de tus manos.

Reflexió resumida de l’Evangeli de Lc 4,21-30 del Grup Adults
VEURE
La gent admira el què diu Jesús, però
en lloc de mirar la seva conducta miren de
quina família ha sortit. No el valor de la persona, sinó el rang social.
Jesús recorda la conducta del poble i la
de Déu en el cas dels profetes.
El problema de l’Església és que la conducta i la prèdica no lliguen, i quan lliguen, no
ho fan amb l’evangeli.
Tanmateix hi ha esperança, arreu hi ha
petits grups fidels a l’evangeli.
JUTJAR
És molt habitual valorar més les idees
expressades per gent coneguda o de fama,
que les mateixes idees expressades per gent
propera.
La conducta desfavorable als profetes no

és tant la del poble, sinó la dels dirigents.
Aleshores i avui.
És molt habitual que el fonamentalisme,
obnubili la ment i hom no vegi les ensenyances
en sí, sinó lo que hom creu que diuen sense
reflexionar-les, condemnant injustament.
ACTUAR
No acceptar com a nostres les
afirmacions dels altres sense haver-les pensat
i reflexionat un cop escoltades o llegides.
En qüestions de fe consultar l’evangeli
i, especialment la conducta de Jesús reflectida
en ell.
Respectar les opinions dels altres encara que no hi estiguem conformes.
Recordar sempre la regle d’or: en el
essencial fermesa, en lo opinable discreció,
i en tot Amor.

