Lectures diumenge 6 de març, IV
quaresma
1ª: Is 5,9a.10-12; 2ª: 2Co 5,17-21;
Ev: Lc 15,1-3.11-32

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Joan Ogué
Pérez, de 51 anys.

HORARIS
CELEBRACIONS PASQUALS

CELEBRACIONS
DE LA QUARESMA
Unes botes de caminar ens recorden
que hem de fer camí.
Una Bíblia, ens recorda que qui ens
ha d’il.luminar és la Paraula de Déu.
Uns fruits secs, és el nostre record
que ens hem d’esforçar per produir fruits,
tal com Jesús ens convida a fer.

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.
A Santa Susanna, 14 de març, locals

Senyor, deixeu-la encara...

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

Estem ja en el tercer diumenge, fent el camí que
feu Jesús. Veureu que posen fruits secs, per recordar la
sequedat. Però l’evangeli parla d’una figuera ben viva,
però eixorca.

Diumenge 13 març, a les 12
Dimarts Sant, 22 març, a 2/4 de 9 del vespre (20,30)

DIUMENGE DE RAMS
20 de març
3/4 de 12 (11,45h.) : Benedicció dels Rams
DIJOUS SANT

Això és el que molesta a l’amo. Que ocupi terreny,
que xucli els aliments de la terra. Jesús ens vol
acompanyar i ens acompanya, però vol fruits. Som molt capaços de donar
faltes, errors, caigudes i tota mena de fruita tarada. Però, en Jesús, els altres
els volen bons.

24 de març
8 del vespre: Celebració Sant Sopar
10 del vespre: vetlla de pregària

DIVENDRES SANT
25 de març

GRUP CELEBRACIONS
Divendres dia 5, a les 8, reunió del
Grup de Celebracions.

Diumenge III de Quaresma any C

10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
26 de març
10 vespre: Vetlla Pasqual

PASQUA
27 de març
Misses a les 10 i 12 del matí

RESUM
ASSEMBLEA DE CARITAS
Dimecres passat es va portar a terme
l’assemblea anual de Càritas Poblenou.
Després de la presentació de la Junta es van
anar explicant els diferents serveis que
s’ofereixen:
Acollida
Català
Acompanyament Gent Gran
Voluntariat/formació
Acompanyament en buscar feina
Assessorament laboral
Menjador
Economia
Préstecs
En total uns 70 voluntaris

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 195,45
Caixetes ciris ............................... 58,85
Caixetes: ..................................... 13,20
Caixetes Càritas: .......................... 23,00
Menjador (caixetes) ..................... 95,00

parroquials, 21,30 h.: «Ecologia i crisi
ambiental: tenim alguna cosa a fer?», a
càrrec de David Pavón, geògraf

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 629
28 de febrer del 2016

L’Esperit és guardià i director de la nostra fe i la nostra vida. Per la fe ens
hem donat a Jesús i ell vol fruits, els germans i les germanes necessiten els
nostres fruits; conscientment quina mena de fruits donem?
Passen els anys i sí que donem algun fruit, quan l’ocasió ens ve de cara i
ho podem fer sense problemes. Naturalment això val per a tothom, i cadascun
de nosaltres no és tothom i fàcilment fem l’orni.
L’Esperit, any rere any, multiplica els seus esforços en nosaltres, ens
envia la pluja de les seves inspiracions i, hi posem el paraigües de la rutina, Ell
ens omple de força, que ens serveix per altres coses, menys pels germans.
Això no és fer el camí que feu Jesús.
Què fem de la nostra vida? Vivim per a nosaltres o pels altres? Actuant o
esperant que es presenti el moment? Que la comunitat ens acompanyi en el
camí de misericòrdia.
P. G.
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En la primera lectura, Déu escull Moisès per conduir el seu poble fora de
l’esclavatge d’Egipte. Per mitjà d’ell, Déu porta endavant el seu pla: el fa sortir
del seu món per realitzar una tasca superior a les seves forces.
Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 3,1.4-8)
Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot de Madian. Un dia, mentre
guiava el ramat desert enllà, va arribar a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Senyor
se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar, i s’adonà que la bardissa
cremava però no es consumia. Quan el Senyor va veure que Moisès s’atansava per mirar,
el cridà de la bardissa estant:
—Moisès, Moisès!
Ell respongué:
—Sóc aquí.
Déu li digué:
—No t’acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat.
I va afegir:
—Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob.
Moisès es va tapar la cara perquè tenia por de mirar Déu. El Senyor li digué:
—He vist l’opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus
explotadors. Conec els seus sofriments; per això he baixat a alliberar-lo del poder dels
egipcis i fer-lo pujar des d’Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel:
el país dels cananeus, els hitites, els amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus.
En l’evangeli, la paràbola de la figuera, es refereix a tots nosaltres que, encara
que de vegades no donem fruits, Déu ens concedeix una nova oportunitat. Déu és un
pare misericordiós que sempre té paciència amb tots nosaltres, espera els nostres
fruits, la nostra conversió.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,1-9)
Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d’uns galileus,
com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús
els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més
pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu
igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us
penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que
no: si no us convertiu, tots acabareu igual.»
I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercarhi fruit i no n’hi trobà. En veure això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a cercar
fruit a aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Per què la tinc, si no fa més
que ocupar-me la terra?” Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la
terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la podreu tallar”.»

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...
Aprofitaria la meva ciència per col·laborar amb serveis de promoció humana.
Aprofitaria la meva experiència per ajudar els qui més ho necessiten..
Aprofitaria la meva tendresa per cultivar actituds d’escolta i d’acolliment.
Aprofitaria la meva responsabilitat per portar les coses amb cura i honradesa.
Aprofitaria la meva rectitud per a apropar-me als pròdigs, als descartats.
Aprofitaria la meva pau interior per a pacificar ànims i fer surar la bondat.
Aprofitaria el meu amor per fer expressiva la fe en la caritat i el servei
Aprofitaria la meva vida per a compartir-la i donar-me més.

