8 de març Diumenge 3 de Quaresma
1ª lec, Ex. 20, 1-17 Salm 18, 8-11 3ª
lec. 1 C 1, 22-25 Jn. 2, 13-25

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Bruna Campos Garcia, de 93 anys; Concha Solís
Bujalance, de 89 anys.

SEGON DE QUARESMA
Preguntes-reflexions que ens
podem fer durant la setmana
“Aquest és el meu fill, escolteu-lo”
Tenim temps per escoltar?
I escoltar sense prejudicis?
“Mestre, que bé que hi estem aquí”.
Fem tres cabanes....”
L’alegria del qui ha vençut una
rancúnia, l’alegria de donar-se als
altres, el goig de l’amistat, el goig
d’una festa compartida....

GRUPS REFLEXIÓCATEQUESI
Dissabte dia 7, hi ha sessió dels Grups
de Reflexió Cristiana-Catequesi, a 2/4 de 7
de la tarda

Diumenge II de quaresma l’any B.

Dimarts (19-20h.) i dijous (18h.-19h.)

Atenció a la gent gran
Servei d’acompanyament
Si necessites o coneixes d’algú que li
faci falta aquest servei
d’acompanyament, posa’t en contacte
amb nosaltres i t’explicarem el que et
podem oferir.

Transfiguració
Jesús,
ets llum
intensa i transformadora
en totes les nostres foscors.

ECONOMIA PARROQUIA
MES DE FEBRER

Saldo gener ............................... 884,43
Entrades
Col.lectes .................... 460,24
Ciris ............................ 247,58
Caixetes ........................ 42,77
Mans Unides ............... 506,41
Total entrades ........ 1.257,00 . 1.257,00
Sortides
Seg. Social .................... 30,95
Telèfon .......................... 63,33
Ciris ............................ 756,64
Ferreteria ...................... 17,40
Neteja Esgl. ................. 235,95
Flors ............................. 29,00
Com.Bancs ..................... 1,50
Full Inform. .................... 70,00
Llum ............................ 617,81
Mat.Oficina ................... 19,02
Mans Unides ............... 506,41
Total sortides ......... 2.348,01 . 2.348,01
Romanent ................................. -206,58

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 135,64
Caixetes ciris ............................... 36,86
Caixetes: ....................................... 2,50
Caixetes Càritas: .......................... 16,74
Menjador .................................. 205,00

CÀRITAS POBLENOU
Acollida:

FULL

ECONOMIA 22-02-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 577
01 de març del 2015

Llum d’amor i d’energia,
Déu que se’ns presenta
en Tu
per a la humanitat,
força infinita
que cerquem mirant al cel
i és a dins nostre:
petita flama
que ha de créixer
per aprendre
a ser foc transformador.

T’hem vist
i també et veiem.
Ells, en el mont Tabor,
nosaltres, al nostre silenci,
a la pregària,
a cada instant que no
t’esperàvem
però Tu t’hi has fet present,
enlluernant-nos
de tanta llum a escampar,
a contagiar.

Jesús,
ets llum
que et rebel·les,
t’escampes,
i ets present

Per això, i si et veiem,
i si hem entès que a través teu
veiem a Déu
el gran repte ja no és creure,
Jesús,
el gran repte és seguir-te.

fa dos mil anys
però també ara.

M.J.H.

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 llibre del Gènesi Gn 22:1-2,9a,10-13,15-18
En aquells dies, Déu, per posar a prova a Abraham, el cridà: «Abraham.» Ell
respongué: «Aquí em teniu.» Déu li digué: «Pren, si et plau, Isahac, el teu fill únic, que tant
estimes, ves-te’n al país de Morià i allà, dalt de la muntanya que jo t’indicaré, sacrifica’l en
holocaust.» Arribats a l’indret que Déu havia indicat a Abraham, hi aixecà l’altar i apilà la
llenya. Llavors agafà el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Senyor el cridà des
del cel: «Abraham, Abraham.» Ell li repongué: «Aquí em teniu.» L’àngel li digué: «Deixa
estar el noi, no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill
únic.» Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes en una bardissa.
Hi anà, el prengué i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. L’àngel del Senyor tornà a
cridar Abraham des del cel i li digué: «Escolta l’oracle del Senyor: “Ja que has fet això de
no refusar-me el teu fill únic, juro per mi mateix que t’ompliré de benediccions i faré que la
teva descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de
les platges de la mar; els teus descendents heretaran les ciutats dels seus enemics, i tots els
nadius del país, per beneir-se, es valdran de la teva descendència, perquè has obeït el que
jo t’havia manat”.»
Salm responsorial 115:10. 15-19
Crec amb tot el cor, tot i que deia: / «Que en sóc de dissortat.» / al Senyor li doldria
/ la mort dels qui l’estimen.
Ah, Senyor, sóc el teu servent, / ho sóc des del dia que vaig néixer. / Tu em trencares
les cadenes. / T’oferiré una víctima d’acció de gràcies, / invocant el teu nom.
Compliré les meves prometences, / ho faré davant del poble, / als atris de la casa del
Senyor, / al teu bell mig, Jerusalem.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 8, 31b-34
Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? Ell que va entregar el
seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà disposat a donar-nos-ho
tot, juntament amb el seu Fill? Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? És Déu qui
els declara innocents. Qui gosarà condemnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, el
qui va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 9:2-10
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt d’una
muntanya alta i es transfigurà davant d’ells: els seus vestits es tornaren fulgurants, i eren tan
blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Se’ls aparegué Elies
amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús: «Rabí, que n’estem de bé
aquí dalt! Hi farem tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.»
No sabia pas què dir, d’esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria, i

del núvol estant va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, escolteu-lo.»
Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells.
Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que
havien vist, fins després que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre els morts. Ells
retingueren aquestes paraules i discutien entre ells que volia dir això de «ressuscitar d’entre
els morts».
Salmo responsorial 115:10. 15-19
Tenía fe, aun cuando dije: / “¡Qué desgraciado soy!” / Mucho le cuesta al Señor / la
muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, / siervo tuyo, hijo de tu esclava: / rompiste mis cadenas. / Te
ofreceré un sacrificio de alabanza, / invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el pueblo, / en el atrio de la casa
del Señor, / en medio de ti, Jerusalén.
Benvinguts a la celebració d’aquest segon diumenge de Quaresma
Quan estem bé amb algú ens hi volem quedar i és còmode per quedar-s’hi.
El núvol ens diu protecció i que sempre estem envoltats per el Pare.
El núvol -la veu ens diu que cal estar atens i sobretot escoltar.
Els apòstols que estaven amb ELL no entenien les paraules de “després de ressuscitar
de entre els morts”, com nosaltres moltes vegades no entenem RES del que ens passa.
És un acte de FE:
Aquest Evangeli ens mostra un acte de fe dels seguidors de Jesús que malgrat no
entendre...confien en ELL.
Aquesta Eucaristia ens convida a nosaltres a enriquir més la nostra FE.
Pregària per després de la comunió
Fes que sapiguem “pujar a la muntanya”
tot sovint, per trobar-nos amb Tu, escoltarte, i renovar les forces per al nostre camí; que
el contacte freqüent amb Tu ens transfiguri i
ens faci passar
de l’egoisme a la plena generositat,
de la poca FE a la confiança total,
de l’ individualisme a la vida de
comunitat,
de l’acomodació al seguiment generós
de Jesucrist.

Que caminant cada dia amb Jesús,
Aprenguem a ser una Església servidora, que viu i dóna testimoni de la joia
de l’Evangeli,
Aprenguem de l’alegria de la vida
en fraternitat,
Aprenguem del perdó i la
reconciliació que renovem la vida de les
persones i dels pobles.

