Lectures del 13 d’abril
Diumenge de Rams any A
1ª lectura: Is. .50, 4-7
Salm
21
2ª lectura: Tl.. 2,, 6-11
Evangeli : la passió segons Mateu

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Aquest diumenge dia 6, a les 12 del
migdia

DIUMENGE DE RAMS
Diumenge vinent dia 13, Benedicció
dels rams a 3/4 de 12

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 12, hi ha la sortida amb el
C.E. Anem a Caminar, de Santa Coloma al
castell de Farners

Saldo febrer ............................... 793,45
Entrades
Col.lectes ................... 567,06
Ciris ........................... 272,76
Caixetes ..................... 141,18
Col.lecta Seminari ....... 223,00
Total entrades ....... 1.204,00 .. 1.204,00
Sortides
Telèfon ......................... 61,70
Llum ........................... 533,74
Mat.Oficina .................. 25,00
Varis ............................. 12,40
Full Inf. ......................... 40,00
Full Parroquial .............. 48,75
Com.Bancs .................... 4,50
Flors ............................ 67,35
Ferreteria ..................... 16,82
Col.lecta seminari ....... 223,00
Seg. Social ................... 30,95
Total Sortides ........ 1.064,21 .. 1.064,21
Romanent març ......................... 933,24

Celebracions Pasquals 14
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge 6 d’abril, a les 12
Dimarts Sant, 15 d’abril, a 2/4
de 9 del vespre (20,30)

DIVENDRES SANT
18 d’abril

3/4 de 12: Benedicció dels Rams

DIJOUS SANT

Jesús demana la nostra resurrecció

10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió

DIUMENGE DE RAMS
13 d’abril

DIUMENGE 5 DE QUARESMA ANY A

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 126,42
Caixetes ciris ............................... 42,13
Caixetes: ..................................... 21,45
Caixetes Càritas: ............................ 7,35
Menjador .................................... 35,00

ECONOMIA MARÇ

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
19 d’abril
10 vespre: Vetlla Pasqual

17 d’abril

FULL

ECONOMIA 30-03-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 530
6 d’abril del 2014

En aquest camí al llarg de la Quaresma els evangelis
ens expliquen diversos episodis on es descriuen miracles
atribuïts a Jesús. Aquest seguit de miracles, dels quals
cadascú pot fer les interpretacions que consideri
oportunes, posa damunt la taula missatges, de gran calat, que van molt més
enllà del fet en si. El context que envolta cadascun dels miracles permet a
Jesús una presa de temperatura a les actituds, comportaments, contradiccions,
febleses de personatges que van viure aquells moments. Els ‘miracles’ propicien situacions que conviden a la reflexió, a l’autocrítica, a replantejar-se canvis
en la vida de les persones, a abandonar maneres de fer força allunyades dels
valors i de les idees que promou Jesús tant de paraula, com d’obra. Potser és
aquesta la transformació, el ‘miracle’ que s’espera de cadascun de nosaltres.
Dintre del seguit de missatges que transmeten els evangelis de la
Quaresma i, en el marc d’aquests miracles, segurament que hi ha una narració
més especial i, fins a cert punt culminant, que és la de la resurrecció de Llàtzer,
el pas de la mort a la vida. Són dos paraules contraposades però d’un sentit
profund. Com succeeix en evangelis de diumenges anteriors el miracle desencadena el diàleg i els comentaris del Mestre. Aquí es parla, però, de la pròpia
vida, la transformació més important que ens demana Jesús. El destí de l’home
ja no és el sepulcre sinó viure en plenitud la seva paraula. Llàtzer som cadascú
de nosaltres. Com a Llàtzer, Jesús ens diu: surt fora de la teva tenebra, no et
deixis engolir per la mort, per la indiferència, per la depressió, per les pors,
per l’egoisme, per la supèrbia,... En definitiva, Jesús demana la nostra
resurrecció, la nostra conversió.
DP

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

20 d’abril
Misses a les 10 i 12 del matí

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 primer llibre d’Ezequiel Ez. 37, 12-14
Això diu el Senyor Déu: “Mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré
sortir i us faré entrar en el territori d’Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres
sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Us infondré el meu esperit i
recobrareu la vida, i us deixaré en el vostre territori. I llavors sabreu que jo, el Senyor ho
he anunciat i ho hauré complert”
Salm responsorial. 129 (30), 1-8
Des de l’abisme et crido, Senyor
Escolta el meu clam;
Estigues atent, escolta aquest clam
que et suplica.
Si tinguessis en compte les culpes,
qui es podria sostenir?
Però és molt el teu perdonar,
això ens infon respecte.

Confio en la paraula del Senyor,
La meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.
Que esperin el matí els sentinelles
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyorl’amor fidel i
redempció generosa.
És ell qui redimeix Israel
de totes les culpes.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 11, 3-45,
En aquell temps, les dues germanes enviaren a dir a Jesús: “Senyor, aquell que
estimeu està malalt.”Jesús, en sentir això, digué:”Aquesta malaltia no és mortal, és per
donar glòria a Déu, el fill de Déu en serà glorificat.”Jesús estimava Marta i la seva germana
i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà dos dies al lloc on era.
Després, passats aquests dies, digué als seus deixebles: “Tornem a Judea.” Quan Jesús
arribà, ja feia quatre dies que Llàtzer era al sepulcre. Marta quan va saber que Jesús
arribava, sortí a rebre’l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: “Senyor, si haguéssiu
estat aquí, el meu germà no s’hauria mort. Però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà
tot el que li demaneu. “ Jesús li diu: “El teu germà ressuscitarà.” Marta li respon: “Ja sé
que ressuscitarà quan tohom ressusciti el darrer dia. “ Li diu Jesús: “Jo sóc la resurrecció
i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els qui viuen i i creuen en
mi, no moriran mai més. Ho creus això?” Ella li diu: “Si, Senyor. Jo crec que vós sou el
Messies, el Fill de Déu que havia de venir al món.” Jesús es commogué profundament i es
contorbà. Llavors preguntà: “On l’heu posat?” Li diuen: “Veniu a veure-ho, Senyor.” A
Jesús, se li negaren els ulls. Els jueus deien: “Mireu com se l’estimava.“ Altres deien:
“Aquest home que obrí els ulls al cec, no hauria pogut fer que Llàtzer no morís?” Jesús,
commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa.
Jesús digué: “Traieu la llosa.” Marta, la germana del difunt, diu a Jesús: “Senyor, ja es
descompon; fa quatre dies que és mort, “Li respon Jesús: “No t’he dit que si creus veuràs
la glòria de Déu?” Llavors van treure la llosa. Després, Jesús alçà els ulls al cel i digué:

“Pare, us dono gràcies perquè m’heu escoltat. Ja sé que sempre m’escolteu, però dic això
perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vós qui m’heu enviat. “ Havent dit
això cridà fort: “Llàtzer, vine a fora.” I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligats amb
benes d’amortallar i la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu: “Deslligueu-lo i deixeulo caminar.”Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús,
cregueren en ell.
Salm responsorial. 23 (22), 1-6
Desde lo hondo a ti grito, Señor.
Señor, escucha mi voz:
estén tus oído atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuentas de los delitos,
Señor, ¿quién podrà resistir?
Pero de ti procede el perdón,
así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor
espera en su palabra
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor
como el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa, él redimirà a Israel
de todos sus delitos.

Introducció
En l’evangeli d’avui, Jesús es revela en un fort vincle d’amistat amb els germans de
Betània. Tot l’ambient d’aquesta lectura anirà carregat de sentiment. També en clima de
xarxa solidaria entre veïns i coneguts, com sol passar als nostres pobles quan mor algú, i
més si és jove. En el col·loqui amb Marta, Jesús escolta la seva queixa i la consola doncs
Marta comparteix les creences dels fariseus en la resurrecció al final dels tems.Però Jesús
li diu quelcom nou. “ Jo soc la resurrecció i la vida”. Betània és a prop de Jerusalem, i
acudint-hi, Jesús s’ha exposat al perill dels qui el volen apedregar per blasfem, però
Tomàs ha desafiat el perill animant els companys a pujar i morir amb ell. La proposta de
Jesús és clara: creure en ell duu a viure, ja ara, una vida resuscitada.
Anem camí de la setmana que ens portarà a la Pasqua.
Donar una resposta de vida ( pregària final)
Pare de Jesús i Pare nostre, font de la llum i de la vida, dóna’ns una mirada clara perquè
sapiguem llegir els signes dels temps com a crides teves a la conversió i a la mobilització en
favor dels necessitats. Ajuda’ns a combregar, amb la teva voluntat de vida, i que la nostra
actuació derivi d’aquesta comunió amb tu. Fes-nos sensibles a les necessitats dels altres per
cercar i donar una resposta de vida en el teu nom, a fi que les dones i homes visquin.
Purifica les obres de la teva església: que siguin transparència de la teva voluntat de
vida. Que les paraules no substitueixin sinó que expliquin les obres.
Anima les nostres tasques de voluntariat perquè siguin netes i gratuïtes, que surtin
de les teves mans, Pare.

