Col.lecta: ................................... 110,19
Caixetes ciris ............................... 54,21
Caixetes: ..................................... 11,10
Caixetes Càritas: .......................... 59,65
Menjador .................................. 180,00

Lectures del 6 d’abril
Diumenge 4 de Quaresma any A
1ª lectura: Ez . 37, , 12-14; Salm
129, 1-8; 2ª lectura: Rm,.. 8,, . 8-11
Evangeli : Jo 11, 1-45

GRUPS REFLEXIÓCATEQUESI
Dissabte vinent dia 5 d’abril, a les 6
de la tarda, hi haurà sessió dels Grups de
Reflexió-Catequesi.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge vinent dia 6 d’abril, tindrem
la Celebració del Perdó a les 12.

CONTEMPLEM
Si la xarxa es trenca, la podem reparar. La xarxa té nusos i forats. La xarxa pesa
poc i aguanta molt. La xarxa atura les
caigudes. La xarxa separa el que interessa i
el que no
Del papa Francesc:
“les xarxes de comunicació humana han
arribat a uns nivells espectaculars”
“Internet pot oferir grans possibilitats
de trobada i de solidaritat entre tots; això és
bo, és un do de Déu”
“procurem que la xarxa no faciliti el risc
d’exclusió social. La xarxa, segons com,
podria descuidar el risc d’exclusió social”
“ la persona s’expressa en plenitud,
no quan se sent simplement tolerada, sinó
quan se sent verdaderament acollida” ....
“ no basta passar pels carrers digitals,
estar simplement connectats; és necessari
que la connexió vagi acompanyada d’una
vertadera trobada. No podem viure sols.
Necessitem estimar i ser estimats.
Necessitem tendresa”

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
19 d’abril

DIUMENGE 4 DE QUARESMA ANY A

Dóna la mà al marginat

INFORMATIU

ECONOMIA 23-03-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 529
30 de març del 2014

10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió

13 d’abril
3/4 de 12: Benedicció dels Rams

DIJOUS SANT

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

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

FULL

DIUMENGE DE RAMS

Quan era petit encara havia sentit –i en tenia el
sentit de culpabilitat- que els mals d’aquest món i els de
cada u de nosaltres eren perquè Déu et castigava
directament o bé per culpa d’algú altre.
Mirat des d’ara, és molt greu aquesta vivència que
ens feien viure. Res més lluny de l’Evangeli. Però, com
pot ser això? Com pot ser que ens fessin viure la religió
o la fe d’aquesta manera igual que a l’A.T.? No hi trobo cap més explicació
que la de la por i la de dominar les consciències. Els capellans eren qui et deien
el que estava bé o no, el que era pecat o no....el que podies fer o deixar de fer.
Jesús es presenta com aquell que viu intensament el seu Déu, que és Fill
d’aquest Déu i que actua mogut pel seu esperit. I Jesús s’ho mira diferent. Per
Jesús tot aquell que està marginat, explotat, injustament tractat, faltat d’amor....
és la seva prioritat que passa per davant de tot.
L’Evangeli d’avui ens presenta aquest cas del cec de naixement. Una
cosa important: la trobada amb Jesús canvia la vida d’aquella persona. La
seva ceguesa (física?) no el deixava veure, a partir d’ara, hi veurà. Què veu?
Quan hom se sent marginat, exclòs, menyspreat, condemnat, anorreat,....
i algú t’ajuda a prendre la teva dignitat i el ser persona i a valorar-te, mostrem
el nostre agraïment i podem ser capaços de reprendre el camí que havíem
perdut.
I una altra cosa ens està dient l’evangeli: ens convida a reconèixer aquest
Jesús, tenir la mirada posada en Ell.
Hi ha tantes coses de la religió nostra que no lliguen amb l’evangeli que
les hauríem de depurar. Jesús es carregava les normes, la Llei, el Temple, els
sacerdots....quan era necessari posar primer la persona. Nosaltres ho diem,
però ho fem?
R.M.

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 de Samuel Sm. 16, 6-7. 12-14
En aquells dies,el Senyor digué a Samuel: “Omple d’oli el corn i ves-t’en. T’envio
a la casa de Jesè, el betlèmita, entre els seus fill veig el qui jo vullmpermrei.” Quan arribà,
va veure Eliab i va pensar: “Segur que el Senyor ja té davant el seu elegit.” Però el Senyor
digué a Amuel: “ No et fixis en el seu aspecte ni en l’alçada de la seva talla. L’he descartat.
Allò que l’home veu no és allò que val; l’home veu només l’aspecte exterior, però Déu veu
el fons del cor.” Jesè va fer passat davant de Samuel els set primers fills, però Samuel li
digué: “D’aquest set, el Senyor no n’escull cap.” I Samuel afegí: “No queda cap més fill?
“ Jesè respongué “Encara queda el petit: és a pasturar el ramat.” Samuel li digué: “Aneu a
buscar-lo, No ens posarem a taula que no sigui aquí.”Jesè el feu anar a buscar. Tenia el
cabell roig i els ulls bonics; tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: “Ungeixlo, que és ell”. Samuel va prendre el corn d’oli, el va ungir enmig dels seus germans, i des
d’aquell dia l’Esperit del Senyor, s’apoderà de David.
Salm responsorial. 23 (22) 1-6
El Senyor és el meu pastor, no em manca res,
em fa descansar ens prats deliciosos;
em mena al repòs vora l’aigua,
i alí em retorna;
em guia per camins segurs,
per l’amor del seu nom.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res,
perquè un tinc vora meu;

la vostra vara de pastor,
m’asserena i em comforta.
Davant meu pares taula tu mateix,
i els enemics ho veuen
m’has ungit el cap amb perfums,
omples a vessar la meva copa.

pecador faci tals miracles?” I es dividien entre ells. S’adreçaren al cec altra vegada i li
digueren: “Ja que és a tu, que ell t’ha obert els ulls,tu que en dius d’ell?” El contestà: “Que
és un profeta.” Li respongueren: “Tot tu vas nèixer en pecat i ens vol donar lliçons?” I el van
excloure de la sinagoga. Jesús en sentir dir que l’havien exclòs de la sinagoga, quan el
trobà, li digué: “Creus en el Fill de l’home”? Ell respongué: “I. qui és, Senyor, perquè hi
pugui creure?” Jesús li diu: “Ja l’has vist: és el mateix que parla amb tu.” Li diu ell: “Hi crec,
Senyor” i l’adorà.
Salm responsorial. 23 (22), 1-6
El Señor es mi pastor, nada me falta.
en verdes praderas me hace recostar
me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo
porque tú vas conmigo
tu vara y tu cayado me sosiegan.

Preparas una mesa ante mi,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días de mi
vida,
y habitaré en la casa del Señor por
años sin término.

Al començar
Oh sí! la teva bondat i el teu amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anus i més anys
a la casa del Senyor.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 9, 1-41.
En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. Escopí a terra, va fer
amb la saliva una mica de fang, l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: “Vés a rentar-te
a la piscina de Siloè.” Aquest nom significa «Enviat». Ell hi anà, s’hi rentà i tornà veient-hi.
La gent del veïnat i els que l’havien vist sempre captant deien: “No és aquell home que
vèiem assegut captant?” Uns responien, “sí que és ell.”Altres deien: “No és pas ell, és un
que s’hi assembla.” Ell digué: “Sí el el sóc..” Dugueren als fariseus l’home que abans era
cec. El dia que Jesús havia fet fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També
els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. Ell digué: “M’ha estès fang sobre
els ulls, m’he rentat, i ara hi veig.” Alguns fariseus deien: “Aquest home que no guarda el
repòs del dissabte no pot ser de Déu.” Però altres responien: “Com és possible que un

L’evangeli d’avui ens presenta una curació que es transforma en judici.
Els informes dels observadors actuals diuen que cada vegada són més freqüents les
converses farcides de paraules injustes que reparteixen condemnes i sembren sospites. Els
insults, per humiliar i menysprear, les paraules dites sense amor i sense respecte, que
enverinen la convivència i fan mal. Paraules nascudes gairebé sempre de la irritació, la
mesquinesa o la baixesa. Aquest fet és també un greu problema a l’Església actual. És un
estat de coses tan contrari a l’Evangeli, que el papa Francesc ha sentit la necessitat de fernos una crida urgent: “No a la guerra entre nosaltres”.
Que la celebració d’avui ens retorni la mirada a repassar junts la xarxa per a
sostenir el bon peix, el que ho ben val.

Reflexió final
La llum canvia la nit
Una flor encén el somriure
Un petó canvia la mirada

Una paraula reneix a la pau
Una cançó canvia la tristor
Jesús canvia les persones

