15 de març Diumenge 4 de Quaresma
1ª Lec. 2 Cr. 36, 14-16. 19-23 Salm
137 (136) 1-6 3ª Lec. Ef. 2, 4-10 Jn, 3,
14-21

ENTERRAMENT
Dissabte 28 vam acompanyar amb la
pregària a la família de Josep Busquets Serra,
de 89 anys.

RACÓ DE PREGÀRIA
Durant el temps de quaresma, cada
divendres hi haurà el Racó de Pregària.
Divendres: 2/4 de 9 del vespre

TERCER DE QUARESMA
Preguntes-reflexions que ens
podem fer durant la setmana
“No convertiu en mercat la casa del
meu Pare».
El Temple és la “casa de Déu”, lloc de
reunió, de pregària i culte.
El veritable culte a Déu no són les
cerimònies religioses, sinó el que fem amb
els altres.
El primer acte de culte a Déu és l’amor
als altres i la defensa dels drets humans.

Diumenge III de quaresma l’any B.

Divendres, a les 8 de la tarda, hi ha
reunió del Grup de Celebracions.

Fer negoci al Temple

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 14, sortida a Falgars i St.
Miquel, des d’Hostalets.

DIA DE
LA DONA TREBALLADORA
...reafirmem el nostre compromís vers
les polítiques d’igualtat entre homes i dones, davant d’una situació social, política i
econòmica de clar retrocés en el model
democràtic de relacions laborals i de drets
socials.
Un nou 8 de març marcat per la crisis econòmica, les polítiques d’austeritat i el
fort retrocés legislatiu i ideològic, contrari a
l’avanç social en igualtat i diversitat, imposat
per la reforma laboral, la reforma educativa
i l’atac frontal als drets en la matèria de salut
sexual i reproductiva, d’un govern, per al
qual indiscutiblement la igualtat de gènere
no és una prioritat.
Denunciem el fort impacte de gènere
en les retallades pressupostàries en serveis
públics que tenen efectes directes en
l’augment del treball de tractes adjudicats a
les dones, en l’increment del no treball,
la imposició de la segregació educativa, la
supressió de l’educació en igualtat, entre
altres, tot el que suposa el desmantellament
del’incipient Estat de benestar i drets
aconseguits.
(Mov. i col.lectius obrers cristians de Catalunya)
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ECONOMIA 01-03-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 578
08 de març del 2015

Entrem en aquesta tercera setmana de
quaresma amb les paraules de Jesús que diu:
· “-No convertiu en mercat, la casa del
meu Pare”La casa de Déu. Quina és la casa per
Déu?...
L’univers, el món, els pobles, la societat, les persones, les famílies, la
nostre comunitat cristiana. Preguntem-nos, què fem amb totes elles?
L’UNIVERS. El mirem i agraïm l’obra del Déu Creador?
EL MÓN. Cuidem la natura com cuidem la nostra persona, les nostres
coses?
ELS POBLES. Ens interessem per les seves necessitats, sofriments i
col·laborem perquè vagin millor amb tot?
LA SOCIETAT. Ens deixem portar per el materialisme, consumisme, o
bé lluitem per la justícia davant de moltes falsedats que pateixen tants germans
nostres?
LES PERSONES. Sofrim amb el qui pateix? Estem el costat del que
més ho necessita? Donem la mà amb un cor obert ple d’estimació i alegria?
LES FAMÍLIES. Som portadors d’unitat, de pau, de perdó, de
misericòrdia, comprensió i amor?
LA NOSTRA COMUNITAT CRISTIANA. Som testimonis de l’Evangeli? La
Paraula de Déu és el centre del nostra vida?
Seguim a Jesús radicalment fent el bé a tothom
sigui el que sigui? Som llum de l’esperit de Jesús peregrinant amb tots els germans fent junts
una Església renovada i oberta per la fe envers a
una nova Pasqua?
P.V. i S.O.
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 de l’Èxode: Ex 20, 1-17
En aquells dies, Déu digué aquestes paraules: «Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t’he
fet sortir de la terra d’Egipte, d’un lloc d’esclavatge. No tinguis altres déus fora de mi.
No prenguis en va el nom del Senyor, el teu Déu, perquè el Senyor no deixa sense
càstig el qui pren en va el seu nom. Celebra el repòs sagrat del dissabte. Honra el pare i la
mare, i tindràs llarga vida, al país que et dóna el Senyor, el teu Déu. No matis. No cometis
adulteri. No robis. No declaris falsament contra un altre. No desitgis la casa d’un altre, ni
tampoc la seva esposa, el seu criat, la seva criada, el seu bou o el seu ase; ni res que sigui
d’ell».
Salm responsorial 18, 8-11
És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / és ferm el que el Senyor
disposa, / dóna seny als ignorants.
Els preceptes del Senyor són planers, / omplen el cor de goig; / els manaments del
Senyor són transparents, / il·luminen els ulls.
Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sempre; / els determinis del Senyor
són ben presos, / tots són justos.
Són més desitjables que l’or fi, / més que l’or a mans plenes; / són més dolços que la
mel / regalimant de la bresca.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint: 1Co 1,22-25
Germans, els jueus demanen signes prodigiosos, els grecs volen saviesa, però nosaltres
prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus, i per als altres un
absurd. Però aquells que Déu ha cridat, tant jueus com grecs, veuen en ell el poder i la
saviesa de Déu, perquè en l’absurd de l’obra de Déu hi ha una saviesa superior a la dels
homes, i en la debilitat de l’obra de Déu hi ha un poder superior al dels homes.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: Jn 2,13-25
Quan s’acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem, i trobà al temple els
venedors de vedells, moltons i coloms i els canvistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de
cordes, i els tragué tots moltons i vedells, fora del temple, escampà la moneda dels canvistes
i els bolcà les taules, i digué als venedors de coloms: «Traieu això d’aquí; no convertiu en
mercat la casa del meu Pare». Els deixebles recordaren allò que diu l’Escriptura: «El zel del
vostre temple em consumia ». Llavors els jueus el van interrogar: «¿Quin senyal ens dónes
que t’autoritzi a fer això?» Jesús els contestà: «Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré
en tres dies». Els jueus respongueren: «Fa quaranta-sis anys que treballen en la seva
construcció, ¿i tu el vols reconstruir en tres dies?» Però ell es referia al santuari del seu cos.
Quan Jesús ressuscità d’entre els morts, els deixebles recordaren que ell deia això, i cregueren
en l’escriptura i en aquesta paraula de Jesús. Durant la seva estada a Jerusalem en ocasió

de la peregrinació de Pasqua, molts, veient els miracles que feia, cregueren en el seu nom.
Però Jesús no hi confiava, perquè els coneixia tots; no tenia cap necessitat que li revelessin
el que són els homes; ell sabia prou què hi ha a l’interior de cada home.
Salmo responsorial: 18 , 8-11
La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma; / el precepto del Señor es fiel
/ e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos / y alegran el corazón; / la norma del Señor es
límpida / y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura / y eternamente estable; / los mandamientos del Señor
son verdaderos / y enteramente justos.
Más preciosos que el oro, / más que el oro fino; / más dulces que la miel / de un panal
que destila.

Benvinguts en aquest tercer diumenge de quaresma.
Fem camí cap a la Pasqua. Jesús feia camí cap a Jerusalem.
Jesús arriba al Temple, lloc convertit en un negoci i no un lloc d’acolliment. La casa del
meu pare ha de ser un lloc d’acolliment, diu Jesús.
El temple que Jesús vol són les comunitats d’homes i dones, comunitats de germans que
celebrin la joia del Regne. Comunitats que preguin, reflexionin i disposades a escoltar
Jesús.
Nosaltres no oferim moltons ni vedells, però la nostra vida està plena de ritus i
pràctiques que a vegades ens desvien del seguiment a Jesús.
Disposem-nos, doncs, a celebrar la nostra fe des de l’escolta i acolliment a l’altre.
Pregària després de la comunió
Acabant l’eucaristia d’avui, demanem que aquest camí quaresmal ens ajudi a aprofundir
el missatge de Jesús per celebrar la festa de Pasqua com una autèntica alegria.
Que la comunitat de germans que formem ens ajudi a fer autèntica amistat i ens ajudi a
ser seguidors més ferms de Jesús.
El nostre Temple, ha de ser més que un espai i ens ha d’ajudar a a viure el dia a dia tot
allò que configura el projecte de Déu per a la humanitat: ser germans, ser fraterns, ser
servidors.

