Lectures del 9 de març
Diumenge 1 de Quaresma any A
1ª lectura: Gn. 2, 2-9. 3, 1-7.
Salm 50, 3-6a. . 12-14. 17
2ª lectura: Rm. 5,. 12-19
Evangeli : Mt 4, 1-11

AULA INFORMÀTICA
Si necessiteu aprendre dins el món de
la informàtica i d’internet, estem fent cursos
gratuits. Per a informació: cada dimarts de
8-9 del vespre

CÀRITAS
Equip de càritas
Dimecres dia 5, a les 9 del vespre, hi
ha la reunió de l’equip de Càritas de
Poblenou.

Equip Sostre
Dijous, a 2/4 de 9, reunió de l’equip
Sostre.
Si sabeu d’algú que té un pis tancat i el
vol cedir per un temps a Càritas, que truquin
al tel. 639111325

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent dia 8 de març, hi ha la
sortida de l’esparregada.

RESPOSTES
I PREGÀRIES A LES MISSES.

Diumenge 8 de durant l’any A.

(ve de la pàg. de dintre)
El mateix passa amb el parenostre.
El que ens diuen ensenyat per Jesús, no està
en els evangelis, però sí n’hi ha dos de més
curts. Si Jesús, abans d’ensenyar el
parenostre, diu que no diguem moltes
paraules al pregar al Pare, “perquè ja sap,
abans que ho demanem el que
necessitem”, per què allargar-lo?. A més,
Jesús ens fa demanar al Pare que ens
deslliuri del MAL, en un o del MALIGNE
en l’altre, personificant el MAL, no reduintlo a qualsevol mal personal.
També, si ja tenim costum de tractar
Déu de TU per què mantenir el VÓS?
El que jo dic és:”Pare del cel, que
santifiqui el teu nom, que visqui en el teu
regne, que faci la teva voluntat aquí en la
terra. El meu pa ajuda’m cada dia a compartir-lo. Perdona’m els meus deutes que
jo ja he perdonat els meus deutors. No em
deixis caure en temptació i deslliura’m del
maligne.”
(Aquest en pregària personal. En la
missa utilitzo el plural, ja que el dic en
comunitat).
De totes formes em sento lliure de
variar qualsevol pregària o ritual. I
sempre és per fer-ho més curt o donar-li
sentit actual.
(P.G.)

Un Regne de justícia
Jesús s’indigna amb els rics que s’obliden del patiment dels
pobres, exploten els dèbils i gaudeixen d’un benestar egoista. El seu
projecte per a la humanitat és ben diferent: un Regne de justícia on
uns NO oprimeixin als altres. De fet, Jesús vol dignificar als qui no
són privilegiats, encara que reclami una fe cega, “no us neguitegeu”,
que ens pugui costar d’assimilar.
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El cert és que ens separen vint segles i la realitat, en certa forma, és la mateixa. El capital, el poder, la força, el control social i
l’especulació oprimeixen el conjunt dels ciutadans. La fam, la manca
d’habitatges accessibles, l’explotació laboral, la retallada de drets...
tot torna, i en alguns llocs del món mai ha marxat. Jesús s’indigna
amb les riqueses, no pas amb una vida digna, però avui dia, tenir un
sostre, menjar i vestir sense problemes, poder estudiar, treballar...
s’han convertit en gairebé en un privilegi.
Diu Pagola (“Jesús. Aproximación histórica): “Així ho sent Jesús.: en una societat on hi ha gent enfonsada en la fam o la misèria,
només hi ha dues possibilitats: viure com imbècils, indiferents al
patiment dels altres, o despertar el cor i moure les mans per ajudar
als necessitats”. I és que així ho diu l’Evangeli: “Busqueu per damunt
de tot el regne de Déu i ser justos”. Comencem per nosaltres
mateixos, que ja costa, i aprenguem a moure’ns i comprometre’ns, i
algun dia podrem vèncer els tres poders, executiu, legislatiu i judicial, que estan més al servei dels privilegiats que no pas dels qui
defensen una vida digna per a tothom.
MJ.H.
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Lectura del llibre del Levitic Lv 47, 14-15
Sió diu: “El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu s’ha oblidat de mi”.El Senyor li
respon: “Pot una mare oblidar-se del seu infant, pot deixar d’estimar el fill de de les
entranyes?, Però ni que alguna l’oblidés, jo no l’oblidaria.
Salm responsorial. 62, 3-4. 6-9.
Només en Déu reposa la meva
ànima,
d’ell em ve la salvació.
Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.
Reposa només en Déu, ànima
meva;
d’ell em ve tota esperança.

Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.
En Déu tinc la salvació i la glòria,
és la meva roca inexpugnable;
trobo en Déu el meu refugi.
Vosaltres, poble seu, confieu sempre
en ell,
esplaieu davant d’ell el vostre cor.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 4, 1-5
Germans, que la dent no vegi en vosaltres que uns servidors de Jesucrist i administradors
del que Déu s’ha proposat. Ara bé, dels administradors, l’únic que n’esperem és que siguin
fidels. Quan a mi, m’importa ben poc que em judiqueu vosaltres o un tribunal humà.
No tan sols jo em judico. La meva consciència no m’acusa de res, però això no vol dir que
sigui irreprensible. El que m’ha de judicar és el Senyor. Per tant, no judiqueu abans
d’hora. Espereu que vingui el Senyor, ell farà llum sobre allò que s’amaga en les tenebres
i posarà en evidència les intencions dels cors. Llavors l’elogi vindrà de Déu
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt 6, 24-34.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Ningú no pot servir dos senyors,
perquè si estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu
servir alhora Déu i el diner. Per això us dic: No us preocupeu per la vostra vida, pensant
què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. No val més la vida
que el menjar, i el cos més que el vestit? Mireu els ocells del cel: no sembren, ni seguen, ni
recullen en graners, i el vostre Pare celestial els alimenta. No valeu més vosaltres que no
pas ells? Qui de vosaltres, per més que s’hi esforci, pot allargar d’un sol instant la seva
vida? I del vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp: no
treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava
vestit com cap d’elles. I si l’herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la
vesteix així, no farà més per vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us preocupeu, pensant

què menjareu, o què beureu, o com us vestireu. Tot això, els pagans ho busquen amb
neguit, però el vostre Pare celestial ja sap prou bé que en teniu necessitat. Vosaltres,
busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això us ho donarà de més a més.
No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s’ocuparà d’ell mateix. Cada dia en té
prou amb els seus maldecaps.
Salmo responsorial 62, 3-4. 6-9
¿Hasta cuándo me atacaréis
y trataréis de derribarme,
cual si fuera una pared que se derrumba
o una cerca a punto de caer al suelo?
Tan solo él me salva y me protege;
no caeré, porque él es mi refugio.

De Dios dependen mi
salvación y mi honor;
él es mi protección y mi refugio.
Pueblo mío, confía siempre en él!
¡Habladle en oración con toda confianza!
¡Dios es nuestro refugio!
El hombre es pura ilusión,
tanto el pobre como el rico.

Respostes i pregàries a les misses.
Els que estan al meu voltant en les
misses, noten que sovint no dic el mateix que
els altres, tinc els meus motius ( el que no
vol dir que siguin vàlids. )
En Ramon a l’inici de la missa i en algun
altre moment, diu. El senyor sigui amb
nosaltres”, i jo responc: “Així sigui”. Al
desig sincer de’n Ramon un altre sincer desig.
Però el poble respon: i en el teu esperit. I
què fa dels seus cos?
Quan en Ramon ens presenta a Jesús
en el pa i el vi ,jo responc: “Gràcies,
Senyor, pel do del teu cos. Ajuda la meva
fe. I el poble respon: Senyor jo no sóc dig-

ne....” És que mai serem prou dignes de
rebre’l? És que Jesús dirà alguna paraula
des de la forma consagrada? Si només la
meva ànima serà salvada, que faré del meu
cos?
En la consagració jo callo “en perdó
dels pecats”. En la cultura actual, encara
podrem admetre que el Pare exigeixi la mort
cruel i indigne del seu fill per perdonar uns
pecats “que ja té perdonats abans de que
es cometin”.? A més, segons quin evangeli,
Jesús consagra el pa durant el sopar i el vi
un cop acabat, segons quin altre ho fa tot
junt. Pot “la paraula de Déu” contradirse? Hi ha fiabilitat?
(Continua al darrera)

