XERRADA ARXIPRESTAT
A Santa Susanna,
14 de març,
locals parroquials, 21,30 h.:
«Ecologia i crisi ambiental:
tenim alguna cosa a fer?»,
a càrrec de
David Pavón, geògraf

CELEBRACIONS PASQUALS
Celebració perdó
Diumenge 13 de març, a les 12
Dimarts Sant, 22 de març, 2/4 de 9
vespre (20,30h.)

Diumenge de Rams
Benedicció Rams: 3/4 de 12 (11,45h.)

Dijous Sant
Celebració Sant Sopar: 8 del vespre
Vetlla de pregària: 10 del vespre

Divendres Sant
Viacrucis: 10 del matí
Celebració de la Passió: 6 de la tarda
Vetlla Pasqual: 10 del vespre
Pasqua: 10 i 12 del matí

Avui és la diada del Seminari. La
col.lecta va per aquesta finalitat.
Ingressos (col.lecta dia Seminari
2015):83.963,28
Despeses:
Seminaristes: 27.624,00
Estudis: 9.873,36
Personal casa Sem.:10.089,65
Manteniment: 41.355,17
Activitats vocacionals: 3.325,89

Diumenge V de Quaresma any C

El nou llàtzer
-En el capítol 11 de
l’evangeli de Joan se’ns narra la
mort de Llàtzer (v.14) i com Jesús el torna a la vida (v.43)

ECONOMIA
FEBRER PARRÒQUIA
Saldo gener ............................ 1.724,24
Entrades
Col.lectes .................... 487,23
Caixetes ...................... 191,23
Ciris ............................ 195,63
Mans Unides ............... 438,91
Total entrades ........ 1.313,00 . 1.313,00
Sortides
Mat.Oficina ................... 35,78
Com.Bancs ..................... 3,00
Micros .......................... 98,80
Llum ............................ 993,75
butà ............................... 80,71
Extintors ...................... 217,80
Seg.Social ..................... 33,49
Ciris ............................ 756,64
Ferreteria ...................... 11,80
Neteja ........................... 13,18
Total sortides ......... 2.244,95 . 2.244,95
Romanent febrer ....................... 792,29

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 165,12
Caixetes ciris ............................... 99,46
Caixetes: ..................................... 84,92
Caixetes Càritas: .......................... 23,08
Menjador (caixetes) ..................... 70,00

DIA DEL SEMINARI

FULL

ECONOMIA 06-03-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 631
13 de març del 2016

-Aquest fet, certament, ens
deixa astorats; la nostra ment és
tant complicada...! fins i tot la
nostra fe!; i probablement,
aquest fet el veiem tant difícil
perquè és tant fàcil!: en la
creació Déu diu: faci’s i ...es fa;
i en la resurrecció de Llàtzer es
fa de la mateixa manera, es tracta del mateix poder: Jesús diu a Llàtzer: surt
(del sepulcre) i el mort...surt.
Això va així!: Jesucrist diu: jo sóc...vida (v.25) i ...dóna vida! És així.
Jesucrist és autor de vida i, com a tal, és creador de vida.
-Això ja li va “collir” Joan evangelista escoltant la seva predicació: “Jo
dono la vida per recobrar-la després... tinc poder de donar-la i tinc poder
de recobrar-la; aquest és el manament que he rebut del meu Pare (Jo 10,1718).
-Així que per la fe en Jesucrist s’obren nous horitzons.
ESM
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 43,16-21)
El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, una ruta enmig de l’aigua impetuosa, el
qui féu sortir per a la batalla carros i cavalls, guerrers valents i fornits i tots caigueren, no
s’aixecaren mai més, s’apagaren com un ble consumit, ara diu això: «No recordeu més els
temps passats, no penseu més en les coses antigues; estic a punt de fer una cosa nova que
ja comença a néixer, no us n’adoneu?
Salm responsorial [125,1-6 (R.: 3)]
Quan el Senyor renovà la vida de Sió ho crèiem un somni; la nostra boca
s’omplí d’alegria, de crits i de rialles.
Els altres pobles es deien: «És magnífic el que el Senyor fa a favor d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin goig ho celebrem!
Renoveu la nostra vida, Senyor. Com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant, emportant-se la llavor; i tornaran cantant
d’alegria, duent a coll les seves garbes.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 8,1-11)
En aquell temps, Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres i l’endemà de bon matí
es presentà de nou al temple. Tothom acudia al seu entorn, i ell, assegut, els ensenyava. Els
mestres de la Llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent
adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el
moment de cometre adulteri. Moisès en la Llei ens ordenà d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?» Li feien aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext per
acusar-lo. Però Jesús s’ajupí i s’entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren
insistint amb la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres
que no tingui cap pecat que comenci a tirar pedres.» Després s’ajupí i continuà dibuixant a
terra. Ells, quan van sentir això, s’anaren retirant l’un darrere l’altre, començant pels més
vells. Jesús es quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: «On
són? Ningú no t’ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo
et condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més.»

Salmo Responsorial (125)
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se
nos llenaba de risas, la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El Señor
ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los
que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla;al volver, vuelve cantando, trayendo
sus gavillas.
Pregària Eucarística
Gràcies, Déu nostre, pel món, la vida i l’amor. Gràcies per tot el que ens has donat.
Gràcies per la teva fidelitat. Gràcies per tot el que ens parla de vida i ens estimula a crear-ne
i a dignificar-la. Gràcies, Pare, et diem amb goig de fills: Sant, Sant, Sant...
Et donem gràcies pel millor de tots els humans, per Jesucrist Salvador. Per ell mateix descobrí
que obeir-te servint a l’amor i a l’alliberament dels homes, és més important que deixar-se
atrapar per l’afany de poder, o d’exhibir-se com a amo del món.
Pare, que l’Esperit que acompanyà Jesús davalli ara damunt d’aquestes ofrenes de pa i de vi,
i en faci el Cos i la Sang del Crist. Jesús aquell vespre inoblidable prenent de damunt la taula
el pa, tot donant-te gràcies el féu a trossos i els el donà, dient:
Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, és a dir, Jo mateix que m’entrego
per vosaltres.
I tot seguit, prenent una copa amb vi, brindà per Tu i els la va passar, dient:
Preneu i beveu-ne tots, aquí teniu la copa de la meva Sang, que Jo vessaré per
vosaltres i per tots els homes perquè obtingueu el perdó i la vida plena. Feu això
mateix que jo he fet i recordeu-vos de mi.
Nosaltres tornem a fer present avui l’ofrena de Jesús que donà la vida perquè nosaltres i el
món la tinguéssim per sempre. Que l’Esperit que animà Jesús ens acompanyi ara a nosaltres
i ens porti a tenir esperança i valor per encarar els desafiaments de la vida.
Mira Senyor, la colla dels teus creients, ajuda’ns a posar més confiança en la teva paraula.
Fes-nos ben units i solidaris; disposats a l’acció per transformar la vida.
Per Jesucrist, amb Ell i en Ell, Tu, Déu Pare Misericordiós, en la unitat de l’Esperit; reps tot
honor i tota glòria ahir, avui i sempre. Amén.

