ECONOMIA 06-04-14
Col.lecta: ................................... 187,89
Caixetes ciris ............................... 71,69
Caixetes: ..................................... 76,42
Caixetes Càritas: .......................... 25,34
Menjador .................................. 115,00

Maleïda sigui la creu

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 531
13 d’abril del 2014

-Maleïda sigui la creu / que no
trenquem /a cops de llibertat solidària.
-Maleïda sigui la creu / que exhibeixen
els opressors / darrera del tro impassible /
en el blasó de les armes /sobre l’escot del
luxe / davant els ulls de la por.

DIUMENGE DE RAMS

Segones oportunitats

-Maleïda sigui la creu / que el poder
col·loca en el poble/ en nom de Déu potser.

-Maleïda sigui la creu / que posem a
les espatlles / dels germans petits.

-Maleïda sigui la creu/ que no pugui
ser LA CREU.
(Pere Casaldàliga)

En primer lloc ens calen qüestionar-nos dues coses: Sabem acompanyar aquells que ens necessiten o ens
allunyem quan veiem que ens necessiten?.

Celebracions Pasquals

Dimarts Sant, 15 d’abril,
a 2/4 de 9 del vespre (20,30)
DIUMENGE DE RAMS
13 d’abril
3/4 de 12: Benedicció dels
Rams
DIJOUS SANT

DIVENDRES SANT
18 d’abril

10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió
DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
19 d’abril
10 vespre: Vetlla Pasqual

17 d’abril
8 del vespre: Celebració
Sant Sopar
10 del vespre: vetlla de
pregària

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

Quan ens toca a nosaltres les dificultats seguim creient en Jesús o el
neguem?
Les actitud de Judes i de Pere ens criden l’atenció; però a vegades
nosaltres actuem igual. Veiem l’actitud de Judes incomprensible, coneix Jesús
d’aprop i el ven. I l’actitud de Pere que demostrava una gran seguretat en ell
mateix, però va acabar aprenent que Jesús el coneixia molt millor que no pas
ell mateix.
Jesús en moments difícils es refugia en la pregària. En tot moment està en
els braços amorosos de Déu. Jesús confia sempre, perdona i dona una nova
oportunitat.
En las nostra vida fem com Jesús donem segones oportunitats? O som
dels que les volem per a nosaltres i, en canvi, ens costa donar-les als altres?

FULL

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

INFORMATIU

-Maleïda sigui la creu / que carreguem
sense amor/ com una fatal herència.

Us pot estranyar el títol en aquest Diumenge de
Rams on l’ evangeli ens situa en el que intentem viure a la
Setmana Santa.

Que les actituds de Jesús ens serveixin de model, en el dia a dia, amb els
companys de feina, els amics, la família i .... tots aquells que piquen a la nostra
porta i esperen quelcom de nosaltres.
V. i E
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’Isaïes Is. 50, 4-7
El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sàpiga
sostenir els cansats. Un matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti com un deixeble.
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrera: he parat
l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat la
cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda; per això no em dono per
vençut; per això para la com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Salm responsorial 21,8-9.17-20.23-24
Tots els qui em veuen es riuen de
mi,
amb el cap prenen aires de mofa:
”S’ha adreçat al Senyor,
que l’alliberi, doncs, que el salvi, si
tant se l’estima”
M’envolta una munió de gossos,
en rodeja un estol de malfactors,
m’han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos.

Es reparreixen entre ells els meus
vestits,
es jugeun als daus la meva roba.
Almenys tu, Senyor, no t’allunyis;
força meva, cuita a defebsar-me
Anunciaré als meus germans el teu
nom,
et lloaré enmig del poble reunit.
Fidels del Senyor, lloeu-lo,
fills de Jacob, glorifiqueu-lo,
reverencieu-lo, fills d’Israel.

Lectura de la carta als cristians de Filips. Fl 2, 6-11
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat
am Déu, sinó que es va fer nores, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet
semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu
obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exaltat i li ha
concedit aquell hom que està per damunt de tot altre nom,mperquè tothom, al cel, a la
terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, itot els llavis reconeguin que
Jesucrist ñes Senyor, a glòria de Déu Pare.
Lectura de l’evangeli de la passió segons sant Mateu
Salm responsorial.21,8.9.17-20-23-24.
Los que me ven, se burlan de mi,
me hacen muecas, mueven la cabeza
y dicen: “Este confiaba en el Senyor,
pues que el Senyor la libre.
Ya que tanto le quiere, que lo salve.

Como perros, una banda de malvados
me ha rodeado por completo,
me han desgarrado las manos y
los pies,
¡Puedo contarme los huesos!.

Se han repartido mi ropa entre sí,
y sobre ella echan suertes.
Pero tu. Señor, que eres mi fuerza,
¡no te alejes!,
ven pronto en mi ayuda!

te alabaré en sus reuniones.
Vosotros, los que honráis al Senyor, ¡
Akabad-le!
¡ Glorificadle todos los desendientes de
Jacob!
¡adoradle todos, hijos de Israel!

Yo hablaré de ti a mis hermanos,

Pregàries del Divendres Sant davant la creu
- És inacceptable que la vida d’un ser humà tingui menys valor que una suposada seguretat
o impermeabilitat de les fronteres d’un Estat.
- És inacceptable que una decisió política vagi omplint de sepultures un camí que els
pobres fan amb la força d’una esperança.
- És inacceptable que mercaderies i capitals gaudeixin de més drets que els pobres per
entrar en un país.
- És inacceptable que es reclamin fronteres impermeables pels pacífics de la terra, i es
tolerin permeables pel diner de la corrupció, pel turisme sexual, per l’esclavitud de persones, pel
comerç de les armes.
- És inacceptable que les polítiques migratòries dels anomenats països desenvolupats,
ignorin als empobrits de la terra, vulnerin els seus drets fonamentals, i es converteixen en el
caldo de cultiu necessari perquè es multipliqui en els camins dels emigrants el poder de les
màfies que els exploten.
- És inacceptable que el món polític no tingui una paraula creïble per donar i una mà ferma
per oferir als exclosos d’una vida digna.
- És inacceptable que el “negrer” d’ahir visqui encara avui en els governs que tornen –
encara avui- a encadenar la llibertat dels africans, supeditant-lo als mateixos interessos i al mateix
poder opressor.
- Davant el drama dels patiments i mort en què el poder ha convertit els camins dels
emigrants, és difícil que apartem del nostre cor sentiments de frustració, d’impotència, de tristesa,
d’indignació. Però no podem quedar-nos així.
- I són moltes les coses que podem fer:
Tenim la força de l’amor i de la pregària, una força que és capaç de moure el món
Podem fer que els emigrants no estiguin sols en el camí
I podem deixar sols als qui, governs o màfies, els estan robant la vida.
Podem compartir amb els emigrants la poca aigua que tinguem, la poca farina que ens
quedi, l’última gota d’oli que tinguem.
Podem donar-los la veu perquè s’escolti el seu crit
Podem trucar a les portes de cada consciència perquè la societat reclami una nova política
de fronteres
I amb la tossuderia dels deixebles de Jesús, podem recordar a cada persona que és la seva
pròpia carn, també la de Crist, la que, dia a dia, és condemnada a mort a les fronteres del sud
d’Europa.
(a partir d’una carta del bisbe de Tánger)

