Lectures diumenge 28 gener, III
quaresma
Ex 3, 1.4-8; 1Co 10,1-6.10-12; Lc
13,1-9)

BATEIG

Saldo desembre ...................... 1.393,87

ENTERRAMENTS

Entrades
Col.lectes ................... 755,45
Ciris ........................... 315,83
Caixetes ....................... 91,22
Donatius ..................... 100,00
Total entrades ....... 1.262,50 .. 1.262,50

XERRADA
QUARESMAL ARXIPRESTAT
A Malgrat, 29 de febrer, 21,30h. locals
parroquials....“L’escola del segle XXI i
el futur de l’educació de la fe”, a càrrec
de Núria Miró, religiosa i pedagoga

C.E. ANEM A CAMINAR
Dilluns, dia 22, ruta de les Pedreres a
La cellera de Ter; dissabte dia 27, De la vall
de Bianya a la Vall del Bac.

CELEBRACIONS
DE LA QUARESMA
Unes botes de caminar ens recorden

La política: Transfigurar-se

ECONOMIA
PARRÒQUIA GENER

Aquest diumenge a la 1 del migdia
batejarem a Joel Reyes Martínez
La setmana passada vam acompanyar
a les famílies de Joan Gelabertó Raig, de 86
anys; Marcelina Ruiz Noriega, de 72 anys.

Diumenge II de Quaresma any C

Sortides
Telèfon ....................... 133,84
Com.Bancs .................... 2,00
Aula Inform. ................. 93,19
Subscripcions ............... 88,00
Neteja Des. .................. 94,38
Assegurança ............... 310,61
Ferreteria ..................... 29,30
Seg. Social ................... 64,44
Micros ........................... 6,41
Flors ............................ 40,00
Full Inform. ................... 69,96
Total sortides ........... 932,13 ..... 932,13
Romanent gener .................... 1.724,24

INFORMATIU

Col.lecta (Mans Unides): ........... 438,91
Caixetes ciris ............................... 46,79
Caixetes: ................................... 171,30
Caixetes Càritas: .......................... 77,02
Menjador (caixetes) ..................... 25,00

que fem camí, que hem de fer camí, que ens
hem de posar a fer camí, ...el camí de Jesús,
seguir els seus camins. Al començar la
quaresma és un punt de partida per
recomençar aquest camí.
Una Bíblia, en aquest segon diumenge
de quaresma, ens recorda que qui ens ha
d’il.luminar és la Paraula de Déu.

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 628
21 de febrer del 2016

Sí, veiem com la política es transfigura: molta gent que passava de la
política, ara s’hi implica per conjurar polítiques que afavoreixin un tipus de
relació –diferent fins ara- entre els ciutadans. Uns ho fan votant i, altres,
posant-se directament al camp a jugar.
Veiem com tots volen arribar a tenir quota de poder per incidir en la
qüestió pública. Uns volen pujar i altres els costa baixar-ne. Aquesta alternança
és beneficiosa per a tots perquè uns no s’apropiïn de la cadira, i altres donin
aire fresc.
És el problema de l’apoltronament. A tots els nivells i estaments. A mi
m’agrada que la política es rejoveneixi. Fa quaranta anys que veiem sempre
les mateixes cares. Hi ha hagut moltes eleccions però no saps com s’ho fan:
sempre les mateixes cares en cadires diferents.
Ara veiem cares noves,veiem nous intents de pujar cap al cim en forma
de nous plantejaments i de noves maneres d’entendre la política. Ara bé, s’hi
instal·laran? s’hi quedaran per quaranta anys més? Deixem el temps per
testimoni. A mi, m’agradaria que no es perpetuessin en el poder. Que sabessin
pujar i baixar del cim com una cosa normal d’aquest país.
Mentrestant, allò que estarem esperant els de peu, els que ens quedem a
baix, els que no tenim feina, els qui perdem la vivenda perquè no podem
pagar, els qui ens costi arribar a final de mes o que n’hi tan sols podem començar
el mes i vivim gràcies als avis o a ajudes institucionals o benèfiques,
.....esperarem que els qui han pujat al cim tornin a baixar perquè se’n recordin
de nosaltres perquè la muntanya no és per quedar-s’hi. A la muntanya es puja
i es baixa. Esperem que la nova política sàpiga baixar per saber de nosaltres.
I d’això, també, els eclesiàstics hauríem de saber llegir aquesta narració
d’avui de la Transfiguració: “aquest és el meu Fill, escolteu-lo”. Escoltar Jesús.... no els càrrecs, el poder, el diner, el no baixar del nostre pedestal, sinó
saber baixar a la realitat de la vida i de les persones tal com feia Jesús.
R.M.
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

En aquesta lectura, Déu crida a Abraham i li fa dues promeses: la primera,
que tindrà una nombrosa descendència; la segona, que tindrà la terra per dirigir el
seu poble. Abraham li diu: Senyor, com puc saber que l’he de posseir? i aquell dia
Déu fa una aliança en la història de la salvació.
Primera lectura del llibre del Gènesis (Gn 15, 5-8.18)
Després el Senyor va fer sortir Abram fora de la tenda i li digué: --Mira el cel i
compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència.
Abram va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia. Després li va
dir: --Jo sóc el Senyor, que t'he fet sortir d'Ur de Caldea per donar-te aquest país en
possessió.
Abram preguntà: --Senyor, Déu sobirà, com puc saber que l'he de posseir?
Aquell dia el Senyor va fer una aliança amb Abram tot dient: --Dono aquest país als
teus descendents, des del torrent d'Egipte fins al gran riu, el riu Eufrates:
Sant Pau ens convida a mantenir-nos ferms en el Senyor. Seguir-lo no és gens
fàcil, exigeix esforç, constància i entusiasme, SI: com totes les coses de la vida.

Lectura de la carta als cristians Filipencs (Fl. 3, 20-21.4,1)
Nosaltres, en canvi, tenim la nostra ciutadania al cel, i és d'allà que esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor. Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos
gloriós, gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sotmetrà a si mateix tot l'univers.
Així, doncs, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la
meva corona, manteniu-vos ferms en el Senyor, estimats meus.
En la transfiguració, Pere, Joan i Jaume discuteixen entre ells perquè no entenen
el que estan veient. Caldrà sentir el missatge que els arriba des del núvol: “Aquest
és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo”.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,28b-36)
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar.
Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i
espurnejant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que
es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem.
Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren
la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de
Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per
a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense saber què es deia. Mentre
parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol.
Llavors del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.»
Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret, i
aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.

Pregària eucarística
Et donem gràcies Déu per Jesús. Ell va posar la seva vida al servei de tots. Tu actues
en Jesús quan ell 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.

Si jo fos misericordiós...
Sortiria dels meus capricis per a atendre els famolencs.
Sortiria de la meva actitud crítica per a comprendre aquells que fallen.
Sortiria de la meva suficiència per a estar amb el que no pot valer-se.
Sortiria de les meves presses per a donar una mica del meu temps.
Sortiria de la meva mandra per a atendre alguna necessitat.
Aprofitaria les meves capacitats per acompanyar uns febles, uns malalts...

