Lectures de 24 de febrer
Diumenge 2 de Quaresma
1ª lectura: Ge.15, 5-12. .17-18
. Salm
26 (27) 1, 7-9. 13-14
2ª lectura: Fl. 3, 20-21. 4,.1.
Evangeli : Lc. 9, 28-36

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Angela
Barragan Gordillo, de 91 anys.

RACÓ DE PREGÀRIA
DIVENDRES
DIA 22 DE
FEBRER

20,30 h.

50 ANYS DEL VATICA II,
I DAVANT UN NOU PAPA
Un grapat de bisbes, participants
del vaticà II, conscients de les deficiències
de la seva vida de pobresa segons
l’evangeli, es comprometen als 13 punts
del PACTE DE LES CATACUMBES:

(continua a dins)

Diumenge 1 de Quaresma / any C
Acollir amb el cor obert

INFORMATIU

Col.lecta (Mans Unides): ........... 424,85
Caixetes ciris ............................... 40,23
Caixetes: ....................................... 3,80
Caixetes Càritas: .......................... 19,70
Menjador .................................... 80,00

1. Procurarem viure segons la manera
ordinària de la nostra població pel que fa a casa,
menjar, mitjans de locomoció, i a tot el que se’n
desprèn. Mt 5, 3, 6, 33s; 8-20.
2. Renunciem per sempre a l’aparença i la
realitat de la riquesa, especialment en el vestir
(riques vestimentes, colors cridaners) i en símbols
de metalls preciosos (aquests signes han de ser,
certament, evangèlics). Mc 6, 9; Mt 10, 9s, Ac 3, 6.
Ni or ni plata.
3. No posseirem béns mobles ni immobles,
ni tindrem comptes al banc, etc, a nom propi, i, si
cal posseir alguna cosa, posarem tot a nom de la
diòcesi, o de les obres socials o caritatives. Mt 6,
19-21, Lc 12, 33s.
4. Quant sigui possible confiarem la gestió
financera i material de la nostra diòcesi a una
comissió de laics competents i conscients del seu
paper apostòlic, per ser menys administradors i
més pastors i apòstols. Mt 10, 8; Ac 6, 1-7.
5. Rebutgem que verbalment o per escrit
ens truquin amb noms i títols que expressin
grandesa i poder (Eminència, Excel·lència,
Monsenyor ...). Preferim que ens diguin amb el
nom evangèlic de Pare. Mt 20, 25-28, 23, 6-11; Jn
13, 12-15.
6. En el nostre comportament i relacions
socials evitarem tot el que pugui semblar
concessió de privilegis, primacia o fins i tot
preferència als rics i als poderosos (per exemple
en banquets oferts o acceptats, en serveis religiosos). Lc 13, 12-14; 1 Cor 9, 14-19.
7. Igualment evitarem propiciar o adular la
vanitat de qui vulgui que sigui, en recompensar o
sol · licitar ajudes, o per qualsevol altra raó.
Convidarem als nostres fidels que considerin seus
dons com una participació normal en el culte, en
l’apostolat i en l’acció social. Mt 6, 2-4; Lc 15, 913; 2 Co 12, 4.
8. Donarem tot el que sigui necessari del
nostre temps, reflexió, cor, mitjans, etc. al servei
apostòlic i pastoral de les persones i dels grups
treballadors i econòmicament febles i
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Comencem avui la quaresma. La
quaresma és un camí. Un camí de lluita.
És un camí que ens porta a la pasqua, no
a la dita setmana santa ja que no ens
podem quedar en la mort, sinó que ens
dirigim a la victòria de la resurrecció, de
fer noves totes les coses.
Camí de lluita, com és la vida, que
ens acompanya fins al final. Una i altra
vegada hem de recomençar i tornar a fer
camí. I en aquest camí som provocats de moltes maneres: a tenir, a tenir més,
a acumular, al poder, a aparentar davant dels altres, a manipular, explotar,
aprofitar-nos dels altres, i un llarg etcètera.
Hem de lluitar. Amb quines armes? Amb el cor i la força de Déu. Hem
d’obrir el nostre cor i hem de comunicar la joia de viure. Obrir-nos al altres,
deixar-nos omplir dels altres, tenir tendresa, perdó, misericòrdia i comprensió.
És el misteri del nostre cor que es pot deixar entendrir i obrir-se per
llançar-se a fora i acollir amb els seus tentacles tot el que l’envolta. És el
misteri de l’obrir-se. Si ens obrim podem acollir la paraula, l’estil de vida, el
pensament de Jesús.
Jesús no se n’escapa d’aquest camí i d’aquesta lluita. Ha d’obrir-se.
L’Esperit li empeny. Descobreix que hi ha alguna cosa més important que
subsistir, i que el poder perverteix, i que Déu sempre és fidel i insubornable.
Que en aquest camí trobem racons per escoltar la paraula que ens dirà
per on hem d’anar, que sapiguem portar només allò essencial per el camí i, si
som capaços, deixar-nos obrir el cor. Déu ens està esperant al final d’aquest
camí.
R.M.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat
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Salm responsorial 90
Tu que vius a recer de l’Altíssim
i passes la nit a l’ombra del Totpoderós,
digues al Senyor: «Soumuralla on
m’emparo.
el meu Déu, en qui confio.»

Et duran a les palmes de les mans
perquè els teus peus no ensopeguin
amb les pedres,
trepitjaràs lleopards i escurçons,
passaràs sobre lleons i serpents.

Ja que ell s’ha fet tan meu, jo el salvaNo et passarà res de mal,
ré,
ni s’acostarà a casa teva cap el protegiré perquè coneix el meu nom.
desgràcia,
Sempre que m’invoqui, l’escoltaré,
perquè ha donat ordre als seus estaré vora d’ell en els perills,
àngelsguardar-te en els camins.
el salvaré,
i tothom l’estimarà

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 10, 8-13
Què diu l’Escriptura, germans? «Tens la paraula molt a prop teu; la tens als llavis i al
cor.» Aquesta «paraula» és la fe que proclamem: si amb els «llavis» reconeixes que Jesús
és el Senyor i creus de «cor» que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, seràs salvat,
perquè la fe que ens fa justos la portem al cor, i la professió de fe que ens duu a la salvació
la tenim als llavis. Diu l’Escriptura: «Cap dels qui creuen en ell no serà defraudat.» Aquí no
hi ha cap diferència entre jueus i no jueus: uns i altres tenen el mateix Senyor, que enriqueix
tots els qui l’invoquen, perquè «tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat».
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 4, 1-13
En aquell temps, Jesús, ple de l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà, i durant quaranta
dies l’Esperit el conduïa pel desert, i era temptat pel diable. Durant aquells dies no menjava
res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets Fill de Déu, digues a aquesta
pedra que es torni pa.» Jesús li va respondre: «Diu l’Escriptura que l’home no viu només
de pa.» Després el diable se l’endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de
la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d’aquests reialmes; tot m’ha
estat confiat a mi, i ho dono a qui jo vull; adora’m i tot serà teu.» Jesús li respongué:
«L’Escriptura diu: «Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.» Després el conduí
a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: «Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix
des d’aquí; l’Escriptura diu que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran
a les palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.» Jesús li
respongué: «Diu l’Escriptura: ‘No temptis el Senyor, el teu Déu.» Esgotades les diverses
temptacions, el diable s’allunyà d’ell, esperant que arribés l’oportunitat.

Salmo responsorial 90
Tú que habitas al amparo del Altísimo
que vives a la sombra del Omnipotente
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti.»

Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra
caminarás sobre áspides y víboras pisotearás leones y dragones.

No se te acercará la desgracia
ni la plaga llegará hasta tu tienda
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos.

Se puso junto a mí: lo libraré
lo protegeré porque conoce mi nombre
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación
lo defenderé, lo glorificaré.

(ve del darrera)
subdesenvolupats, sense que això perjudiqui a
altres persones i grups de la diòcesi.
Donarem suport als laics, religiosos,
diaques o sacerdots que el Senyor crida a
evangelitzar els pobres i treballadors, compartint
la seva vida i el treball. Lc 4, 18S, Mc 6, 4; Mt 11,
4s, Ac 18, 3s, 20, 33-35, 1 Cor 4, 12 i 9, 1-27.
9. Conscients de les exigències de la justícia
i de la caritat, i de les seves mútues relacions,
procurarem transformar les obres de beneficència
en obres socials basades en la caritat i en la
justícia, que tinguin en compte a tots i a totes,
com un humil servei a els organismes públics
competents. Mt 25, 31-46; Lc 13, 12-14 i 33s.
10. Farem tot el possible perquè els responsables del nostre govern i dels nostres serveis
públics decideixin i posin en pràctica les lleis,
estructures i institucions socials que són
necessàries per a la justícia, la igualtat i el
desenvolupament harmònic i total de tot l’home i
de tots els homes, i, així, per l’adveniment d’un
ordre social, nou, digne de fills d’homes i de fills
de Déu. Cf Ac 2, 44s, 4, 32-35, 5, 4, 2 Cor 8 i 9, 1 Tim
5, 16.
11. Perquè la col·legialitat dels bisbes troba
la seva més plena realització evangèlica en el
servei en comú a les majories en misèria física
cultural i moral -dos terços de la humanitat- ens
comprometem:
* A compartir, segons les nostres

possibilitats, en els projectes urgents dels
episcopats de les nacions pobres;
* A demanar junts, al nivell d’organismes
internacionals, donant sempre testimoni de
l’evangeli, com ho va fer el papa Pau VI en les
Nacions Unides, l’adopció d’estructures
econòmiques i culturals que no fabriquin nacions
pobres en un món cada vegada més ric, sinó que
permetin que les majories pobres surtin de la seva
misèria.
12. Ens comprometem a compartir la nostra
vida, en caritat pastoral, amb els nostres germans
en Crist, sacerdots, religiosos i laics, perquè el
nostre ministeri constitueixi un veritable servei.
Així,
* Ens esforçarem per «revisar la nostra
vida» amb ells;
* Buscarem col·laboradors per poder ser
més animadors segons l’Esperit que caps segons
el món;
* Procurarem fer-nos el més humanament
possible presents, ser acollidors;
* Ens mostrarem oberts a tots, sigui quina
sigui la seva religió. Mc 8, 34s, Ac 6, 1-7, 1 Tim 3, 810.
13. Quan tornem a les nostres diòcesis
donarem a conèixer aquestes resolucions als
nostres diocesans, demanant-los que ens ajudin
amb la seva comprensió, la seva col·laboració i les
seves oracions.
Que Déu ens ajudi a ser fidels

