Lectures diumenge 21 febrer,
II Quaresma
Gn 15, 5-8.18; Sl 26; Fl 3, 20-21.4,1
Ev.Lc 9,28b-36

BATEIG
Aquest diumenge a la 1 batejarem a
Llorenç Donaire Jiménez.

QUARESMA
Si jo fos misericordiós...
Sortiria de casa meva per a trobar-me
amb els necessitats.
Sortiria de la meva comoditat per
ajudar els mancats del necessari.
Sortiria de la meva apatia per ajudar
els qui sofreixen.
Sortiria de la meva burgesia per a compartir amb els captaires.
Sortiria de la meva ignorància per a
conèixer els ignorants.
Sortiria del meu enuig per a trobar-me
amb els rodamóns.

MANS UNIDES
Avui es fa la col.lecta per Mans Unides:
«Planta-li cara a la fam: sembra»

«S’ha trencat un sistema educatiu: el
que transmitia els valors d’avis a néts i e pares
a fills i que s’ha de replantejar el problema
de com reconstruir-lo».

Diumenge I de Quaresma any C

CANÇÓ
Fent camí
Fent camí per la vida
em tocarà menjar la pols,
ficar-me dins del fang
com ho han fet molts,
compartir el poc aliment,
que porto al meu sarró,
tant si m’omple de joia
com si em buida la tristor.
Vindran dies d’angoixa,
vindran dies d’il·lusió,
com la terra és incerta,
així sóc jo,
dubtaré del compromís
i a voltes diré no,
o em mancarà quan calgui,
decisió
Però lluny a l’horitzó
ja lliure d’engany
veuré milers com jo
que van vencent la por

C.E. ANEM A CAMINAR

Alleugeriré el pas
duent amb mi el sarró
i avivaré amb el cant
el pas dels meus companys!

Dissabte vinent dia 20 hi ha lsortida
cultural que es visitarà el castell de Montsoriu

Endavant!

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 193,45
Caixetes ciris ............................... 38,35
Caixetes: ....................................... 2,70
Caixetes Càritas: .......................... 10,72
Menjador (caixetes) ................... 245,00

EL PAPA FRANCESC

FULL

ECONOMIA 07-02-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 627
14 de febrer del 2016

La Paraula de Déu que la liturgia ens ofereix avui, toca de
ple en la realitat del nostre món. Amb valentia obrim “les arques
de la societat i de la nostra vida” deixant entrar la llum de
l’Esperit Sant per ésser conseqüents com a cristians.
El diable ben disfressat es passeja per la vida, enganyantnos...
-”Si ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa”Que mal repartit està el pa en el nostre món! Uns tenen repletes les
butxaques, altres mig plenes i molts, buides del tot... Què passa?... Què fem?...
Ens tranquil·litzem donant una almoina a qui ens para la mà? Què fa Jesús?
· Despertar la fam de la justícia...
· Despertar el dret d’un treball honrat i digne...
· Despertar les consciències de les persones segons el crit de Déu...
-”Et puc donar tot aquest poder i la glòria d’aquets reialmes...-”
Molts poderosos d’avui fabriquen armes, les comercialitzen, fan les
guerres i es reuneixen tots buscant “tractats de pau...” Al mateix temps tanquen
portes, fronteres mirant els seus interessos de benestar...El món no s’humanitza
amb la força del poder i de l’engany.
· El món se humanitzarà amb la força de l’amor...
· El món se humanitzarà amb l’esperit de servei comunitari...
· El món se humanitzarà si ens sentim de tothom germans...
-”Si ets Fill de Déu , tira’t daltabaix des d’aquí..., els àngels et duran a les
palmes...”
Els homes que pacten amb l’Esperit del Mal, s’adoren així mateixos,
no veuen altre món que refugiar-se amb les seves riqueses en el seus búnquers
i veuen la resta de la humanitat plens “d’homes famèlics i desencoratjats.”
Preguntem-nos: Quina mà porta avui la nostra persona i la nostra vida? Escoltem
l’Esperit de Déu!
· El món s’aixecarà si agafes la mà del germà...
· El món s’aixecarà si camines amb la veritat....
· El món s’aixecarà si vius la justícia de l’Esperit de Jesús...
Animem-nos a viure l’Esperit del regne de Déu a la terra del nostre món!
P.V.LL.
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Lectura primera: Dt. 26, 4 ss.
Moisès digué al poble: -”El sacerdot rebrà de les teves mans la cistella on portes les
primícies dels fruits de la terra, i la deixarà davant l’altar del Senyor, el teu Déu-.
Després, a la presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: -”El meu pare era un
arameu errant que baixà amb poca gent a l’Egipte per viure-hi com a foraster.
Allà, es convertiren en un gran poble, fort i nombrós...”
Salm 90
Tu que vius a recer de l’Altíssim/ i passes la nit a l’ombra del Totpoderós,/
digues al Senyor: «Sou la muralla on m’emparo,/ el meu Déu, en qui confio.»
Ha donat ordre als seus àngels/ de guardar-te en els camins./ Et duran a
les palmes de les mans/ perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.
Sempre que m’invoqui, l’escoltaré,/ estaré vora d’ell en els perills,/ el salvaré, i tothom l’estimarà.
Lectura segona: Rm. 10, 8 ss
¿Què diu l’Escriptura, germans? -”Tens la paraula molt a prop teu; la tens al llavis i
al cor.” Aquesta “paraula” és la fe que proclamem: Si amb els “llavis” reconeixes que
Jesús és el Senyor i creus de “cor” que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, seràs salvat.
Perquè la fe que ens fa justos la portem al cor, i la professió de fe que ens duu a la
salvació, la tenim al llavis.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 4,1-13)
En aquell temps, Jesús, ple de l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà, i durant quaranta
dies l’Esperit el conduïa pel desert, i era temptat pel diable. Durant aquells dies no menjava
res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets Fill de Déu, digues a aquesta
pedra que es torni pa.» Jesús li va respondre: «Diu l’Escriptura que l’home no viu només
de pa.» Després el diable se l’endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de
la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d’aquests reialmes; tot m’ha
estat confiat a mi, i ho dono a qui jo vull; adora’m i tot serà teu.» Jesús li respongué:
«L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.”» Després el
conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: «Si ets Fill de Déu, tira’t
daltabaix des d’aquí; l’Escriptura diu que “ha donat ordre als seus àngels de guardar-te” i
que “et duran a les palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les
pedres”.» Jesús li respongué: «Diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor, el teu Déu.”»
Esgotades les diverses temptacions, el diable s’allunyà d’ell, esperant que arribés
l’oportunitat.

Salmo
Tú que vives bajo la protección del Dios altísimo/ y moras a la sombra del
Dios omnipotente,/ di al Señor: «Eres mi fortaleza y mi refugio,/ eres mi Dios,
en quien confío».
Él ordenó a sus santos ángeles/que te guardaran en todos tus caminos;/
te llevarán en sus brazos/ para que tu pie no tropiece en piedra alguna;
Si me llama, yo le responderé,/ estaré con él en la desgracia,/ lo libraré y
lo llenaré de honores.

Pregària eucarística
Et donem gràcies Déu per Jesús. Ell va posar la seva vida al servei de tots. Tu actues
en Jesús quan ell va obre els ulls als cecs i les oïdes als sords i proclama l’alliberament dels
oprimits. Ell és signe visible de l teu Regne. Per això, ens unim a les veus de tot el poble per
cantar-vos tot dient: sant , sant, sant......
Déu nostre, Pare i Mare de tots: amb predilecció pels més pobres, pels reduïts al
silenci, pels que no poden escoltar paraules d’esperança, pels que caminen buscant llum,
pels qui mai arribaran als primers llocs, pels qui dubten fins i tot de Tu,...en Jesús et fas
present a tota condició humana.
A tots ells Jesús va entregar la seva vida per donar-la als altres. Per això en l’últim
sopar amb els seus amics i amigues, seguidors i seguidores, els més íntims que tenia....va
prendre el pa i posant-se a les teves mans de Pare et donà gràcies, el trencà i el passà als
seus dient:
Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
Després omplí una copa de vi, l’alçà donant-te gràcies i la passà als amics dient:
Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, vessada per
vosaltres i per tots els homes. Feu això en recordança meva.
Envia el teu Esperit enmig de nosaltres, l’Esperit que va conduir Jesús al desert i al riu
Jordà. L’Esperit que l’animava per apostar per la persona abans que la Llei.......Que el seu
esperit ens alliberi de les temptacions d’apartar-nos del seu camí.
Tu et mostres, amb Jesús, com un Déu de Misericòrdia, perquè nosaltres també
siguem misericordiosos. Ajuda’ns a posar confiança en la teva paraula i estiguem decidits
a transformar la vida cada dia.
Per Jesús, amb tu Déu Pare i Mare, en la unitat de l’Esperit, reps tot honor i tota
glòria per sempre. Amén.

