CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Dimarts dia 11, a 2/4 de 9 del vespre
(20,30) hi ha la Celebració del Perdó.

ECONOMIA
PARRÒQUIA MES DE MARÇ
Saldo febrer ............................... 748,04
Entrades
Col.lectes .................. 530,90
Ciris .......................... 279,70

Diumenge de RAMS Any A

Sortides
Telèfon ........................ 64,00
Neteja ......................... 94,38
Com.Bancs ................... 4,50
Mans Unides ............. 465,86
Seminari .................... 285,00
Llibreria ....................... 31,35
Seg.Social ................... 37,40
Full Bisbat ................... 48,75
Ferreteria ...................... 5,80
Flors ........................... 24,46
Total sortides ....... 1.061,50... 1.061,50
Romanent març ......................... 984,04

Celebracions Pasquals 17
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge 2 d’abril, a les 12
Dimarts Sant, 11 d’abril, a 2/4
de 9 del vespre (20,30)

DIVENDRES SANT
14 d’abril
10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la Passió

DIUMENGE DE RAMS
9 d’abril
3/4 de 12: Benedicció dels Rams

DIJOUS SANT

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
15 d’abril
10 vespre: Vetlla Pasqual

13 d’abril
PASQUA
8 del vespre: Celebració Sant Sopar

Diumenge de Rams, camí a
la Pasqua

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 180,31
Caixetes ciris ............................... 69,17
Caixetes: ..................................... 11,80
Caixetes Càritas: .......................... 81,75

Caixetes .................... 201,90
Col.lecta Seminari ...... 285,00
Total entrades ...... 1.297,50... 1.297,50

16 d’abril

FULL

ECONOMIA 02-04-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 687
9 d’abril del 2017

El diumenge de Rams ens recorda
l’ entrada de Jesús a Jerusalem amb els
seus deixebles durant la Pasqua jueva.
La gent el va rebre amb alegria per donar-li la benvinguda. Avui podem pensar com preparem les coses quan hem
de rebre algú a la nostra llar. Doncs, per
la mateixa raó, a la nostra vida de fe
també ens cal preparant-nos interior i
exteriorment.
L’ Evangeli d’ aquest diumenge ens proposa la lectura de la Passió, mort
i Resurrecció de Jesús. Com Déu ha volgut estar amb nosaltres per sempre.
No podem confondre, com a cristians, el veritable sentit de la Setmana Santa.
És una ocasió per demostrar que per a nosaltres no és només vacances o un
temps de descans. No podem oblidar que el principal motiu del perquè celebrem
la Setmana Santa és: JESÚS. Ens cal acompanyar-lo recordant el que va
patir. Celebrar i reviure la seva entrega per amor a tots nosaltres i el poder
de la seva Resurrecció. Si seguim a Jesús hem de sortir de nosaltres
mateixos per anar a l’ encontre dels altres. La lògica de la creu no és
només dolor i patiment, sinó amor i entrega d’ un mateix per a donar vida. Ens
cal viure aquets dies amb sentit, seguint a Jesús amb valentia i sent portadors
del seu amor amb tots aquells que trobem en el dia a dia.
V.T i E.M

sopar comunitari: tothom es porta el seu sopar.
Misses a les 10 i 12 del matí
10 del vespre: Pregària

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 del profeta Isaïes Is 50, 4-7
El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sàpiga
sostenir els cansats. Un matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti com un deixeble.
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet entera: he parat
l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat la
cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per
vençut; per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Salm responsorial 21
Tots els qui em veuen es riuen de mi, / amb els llavis i amb el cap prenen
aires de mofa: /«S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs; que el salvi, si
tant se l’estima.»
M’envolta una munió de gossos, / em rodeja un estol de malfactors, / m’han
lligat les mans i els peus, / puc comptar tots els meus ossos.
Es reparteixen entre ells els meus vestits, / es juguen als daus la meva
roba. / Almenys tu, Senyor, no t’allunyis; / força meva, cuita a defensar-me.
Anunciaré als meus germans el teu nom, / et lloaré enmig del poble reunit.
/ Fidels del Senyor, lloeu-lo, / fills de Jacob, glorifiqueu-lo, / reverencieu-lo, fills
d’Israel.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips Fl 2, 6-11
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat
amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet
semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu
obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la
terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare.
Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Mateu Mt 26, 14-27. 66

Salmo responsorial sal. 22
Los que me ven, se burlan de mí; / me hacen muecas, mueven la cabeza
/ y dicen: “Este confiaba en el Señor; / pues que el Señor lo libre. / Ya que tanto
le quiere, que lo salve.”
Como perros, una banda de malvados / me ha rodeado por completo; /
me han desgarrado las manos y los pies. / ¡Puedo contarme los huesos!
Se han repartido mi ropa entre sí, / y sobre ella echan suertes. / Pero tú,
Señor, que eres mi fuerza, / ¡no te alejes!, / ¡ven pronto en mi ayuda!
Yo hablaré de ti a mis hermanos, / te alabaré en sus reuniones. / Vosotros, los que honráis al Señor, ¡alabadle! /¡Glorificadle todos los descendientes de Jacob! /¡Adoradle todos, hijos de Israel!

Llums i ombres en el 4t aniversari del papa Francesc (I)
31 March 2017 · per Cristianisme i Justícia · a Església
Arnaldo Centeno. Sens dubte nosaltres estem molt contents amb la proximitat del
papa i amb tot l’impuls que està donant a la nostra Església per fer-la més fidel a l’Evangeli
i així prestar un millor servei al poble, especialment als més pobres i descartats.
Us convido a reflexionar en algunes llums molt importants d’aquest caminar del papa
Francesc. Simplement les enumero desitjant que hi aprofundim i que hi afegim altres llums:

Llums:
1. Inici del seu pontificat amb senzillesa i
demanant que preguem per ell. No viu al Palau del
Vaticà sinó que viu i conviu a la Casa de Santa
Marta.
2. Comença la renovació de la cúria revisant
i reorganitzant l’economia del Vaticà.
3. Denúncia com un mal molt greu, com un
pecat gravíssim, la pederàstia exercida per
membres del clergat.
4. Les seves cartes i encícliques,
especialment L’alegria de l’Evangeli, Laudato
si’ (sobre la cura de la casa comuna) i les seves
homilies quotidianes a Santa Marta.
5. La seva trobada amb els joves a nivell
mundial, especialment al Brasil.
6. Les seves visites a altres països amb actes
significatius, com a Mèxic amb els indígenes a
Chiapas, la crida als bisbes a la Catedral i la
celebració a la frontera amb els Estats Units en
defensa dels migrants. I en aquesta mateixa línia,
la seva denúncia a Lampedusa, Itàlia, sobre la
indiferència davant la tragèdia dels migrants que

s’ofeguen al mar.
7. La seva crida constant a l’obertura de
l’Església, una Església en marxa, una Església
a les fronteres, una Església com a tenda de
campanya en situació de guerra, una Església
compromesa amb els descartats.
8. La seva denúncia molt clara del
capitalisme i del déu diner. I també és molt
important en la situació actual, la denúncia dels
murs i la crida a construir ponts.
9. La seva relació amb altres països,
especialment l’haver afavorit el restabliment de
les relacions entre Cuba i els Estats Units.
10. A nivell ecumènic, els seus missatges i
les seves celebracions juntament amb els luterans
i amb l’Església Ortodoxa.
11. Les dues trobades amb l’organització
de Moviments Populars a Roma i a Bolívia, i el
seu missatge tan clar i decisiu.
12. El Jubileu de la Misericòrdia i les seves
declaracions al voltant dels divorciats tornats a
casar, els gais, etc.
(seguirà amb les ombres)

