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RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ PREGÀRIA

ECONOMIA 10-03-13

Col.lecta: ................................... 172,10
Caixetes ciris ............................... 42,90
Caixetes: ..................................... 11,50
Caixetes Càritas: .......................... 21,78
Menjador .................................... 70,00

Lectures de 24 de Març

dia 22 divendres
2/4 de 9
del vespre

Diumenge 5 de Quaresma / any C

GRUP CELEBRACIONS

Reflexions des del cor

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 21:30, A L’ESGLÉSIA

Dilluns, a 2/4 de 10 del vespre, hi ha
EN COMUNITAT
Diumenge de Rams l’any PREGUEM
reunió
del Grup de celebracions.
1ª lectura: Is. 50, 4-7
ORNAMENTACIÓ ESGLÉSIA
. Salm 21 22) , 8-9. 17-20. 23-24
Divendres dia 22, a les 7 de la tarda,
2ª lectura: Fl. 2, 6-11.
es fa reunió de les persones que cuiden
Evangeli : Lc . evangeli de la passió
l’ornamentació de l’església.
Parròquia de Poblenou

DIA DEL SEMINARI
Aquest cap de setmana és la diada del
Seminari. Ens hauríem de preguntar: quins
capellans necessitem, quins capellans
preparem?

Celebracions Pasquals 13
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge 17 març, a les 12
Dimarts Sant, 26 març, a 2/4
de 9 del vespre (20,30)

DIVENDRES SANT
29 de març
10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió

DIUMENGE DE RAMS
24 de març
3/4 de 12: Benedicció dels Rams

DIJOUS SANT

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
30 de març
10 vespre: Vetlla Pasqual

28 de març
PASQUA
8 del vespre: Celebració Sant Sopar
10 del vespre: vetlla de pregària

INFORMATIU

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Juan Robles
Capitan, de 85 anys.

31 de març
Misses a les 10 i 12 del matí

FULL

ENTERRAMENT

Quan m’aixeco al matí dono sempre gràcies a Déu per el nou dia que
començo? Per veure brillar el sol, tenir una família en el meu entorn, i salut per
poder gaudir-ho? Tan sols per aquest motiu, val la pena dir:
«Senyor ajuda’m perquè avui pugui tenir els ulls ben oberts, perquè no
se’m escapi res, que pugui donar-te a conèixer amb un somriure, una salutació
afectuosa, donar gràcies, preguntar per un malalt.» Quantes persones ho estan
passant malament en molts aspectes, i no tenen els consol d’una mà amiga?
No girem l’espatlla a ningú, ja que Jesús anava a trobar als pobres i malalts i se
s’asseia a taula amb els pecadors. ¿Seré menys jo si no faig tot això?
La dona de l’Evangeli l’apedreguen per adúltera, però pel que sembla
tenien molt per callar, i jo?
Tots som poble de Déu, i el que diem o fem als altres, tot el poble se’n
recent. Un pare escolapi, fa molt de temps em va dir: -Quan no puguis parlar
bé d’un altre sempre es millor callar-.
Estem fent el camí cap a la Pasqua, serà arribada i parada, i fins l’any que
ve?
O serà un camí que, tot i els entrebancs i sacrificis que ens trobarem, els
podrem superar gràcies a l’ajuda de l’Esperit que ens guia, i d’aquesta manera
poder portar el màxim nombre de germans a la casa del pare.
«Jo tampoc et condemno, ves-te’n i no pequis més»
Aquestes paraules, tan plenes d’esperança són per mi, les que
m’empenyen a convertir-me cada dia, tot i la meva petitesa, a girar-me i poder
veure a l’altre per acollir-lo, i poder demanar-li perdó si amb la meva ignorància
l’he ofès.
«Una vida viscuda pel bé dels demés, és sempre una vida feliç»
F.R
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Lectura del llibre d’Isaïes Is 43;16-21
El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, . una ruta enmig de l’aigua impetuosa, el qui féu sortir
per a la batalla carros i cavalls, guerrers valents i fornits i tots caigueren, no s’aixecaren mai més,
s’apagaren com un ble consumit, ara diu això: «No recordeu més els temps passats, no penseu més en
les coses antigues; estic a punt de fer una cosa nova que ja comença a néixer, ¿no us n’adoneu? Pel
desert faré que hi passi un camí, que corrin rius per la solitud, els animals feréstecs, xacals i estruços,
em glorificaran en veure que poso aigua en el desert, que abunden els rius en la solitud, perquè begui
el meu poble que jo m’he escollit. Aquest poble que m’he configurat proclamarà la meva lloança.»

Salm responsorial 125
Quan el Senyor renovà la vida de Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles
Els altres pobles es deien:
«És magnífic el que el Senyor fa a favor
d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del
Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als
ulls,
criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 3:8-14
Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir, els considero desavantatjosos comparats amb
el valor que té poder conèixer Jesucrist, el meu Salvador. Per ell m’he avingut a perdre tot avantatge i a
considerar-lo com escòries a canvi de guanyar Crist i veure’m incorporat a ell. Ni tan sols sóc just
gràcies a una justícia meva guanyada perquè he observat la Llei, sinó gràcies a aquella justícia que
prové d’haver cregut en Crist, vull dir aquella justícia que Déu dóna als creients. El meu desig és
conèixer Crist i experimentar el poder de la seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar-me a
la seva mort, per poder arribar finalment a la ressuscitar d’entre els morts. No vull pas dir amb això que
ja he obtingut aquella plenitud que busco; corro amb l’esperança d’apoderar-me’n; no puc fer-ho, ja
que Jesucrist s’apoderà de mi. Germans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; el que faig és oblidarme dels avantatges que he deixat enrera i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant; corro cap a la meta
per guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt en Jesucrist.

sar—lo. Però Jesús s’ajupí i s’entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint
en la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui
cap pecat que comenci a tirar pedres.» Després s’ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan
van sentir això, s’anaren retirant l’un darrera l’altre, començant pels més vells. Jesús es
quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: «On són? Ningú no t’ha
condemnat?» Ella contestà: «Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo no et condemno. Veste’n, i d’ara endavant no pequis més.»

Salmo responsorial Sal 125,
Cuando el Señor cambió la suerte
de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con
ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros

Que el Señor cambie nuestra suerte,
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas.

Economia Càritas Poblenou (1 de gener 31 desembre 2012)
Entrades
Caixetes ....................... 2.579,73
Donatius .......................... 824,50
Conveni Ajuntament ...... 5.000,00
Col.lecta Corpus ............. 206,20
Col.lecta nadal ................. 695,13
Retorn préstecs ............ 2.426,42
Total entrades .......... 11.731,98

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jn 8:1-11
En aquell temps,Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres i l’endemà de bon matí
es presentà de nou al temple. Tothom acudia al seu entorn i ell, assegut, els ensenyava. Els
mestres de la Llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent
adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el
moment de cometre adulteri. Moisès en la Llei ens ordena d’apedregar-les, aquestes dones.
I vos, ¿què hi dieu?» Li feien aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext per acu-

y estamos alegres.

Romanent 1-1-12 ............... 4.818,60
entrades ........................... 11.731,98
sortides .............................. 4.429,04
Romanent 31-12-12 ......... 12.121,54

Sortides
Ajudes familiars
roba i calçat .......................... 691,00
Bugaderia .............................. 22.50
Electricitat ............................. 161,28
Aliments ................................ 250,00
Farmàcia ................................. 40,24
Bitlets viatges .......................... 48,71
Material escolar ....................... 60,00
òptica ...................................... 11,95
Beca estudis .......................... 515,00
Préstecs a retornar ............. 2.559,74
Alfabetització .............................. 26,62
Com. Bancs ................................. 2,00
Assegurança ............................... 40,00
Total sortides ...................... 4.429,04

