ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Francesc
Bonet Aguirre, de 92 anys.
Ha mort la Josefina d’Ell Arciprete
Diumenge la tarda moria als 83 anys,
la Josefina. Una bona col.laboradora del
menjador des dels seus inicis i de Castanyet.
Una persona que es feia estimar i que sentim
la seva pèrdua. Que descansi en pau.

GRUP CELEBRACIONS
Dimecres dia 15, a 2/4 de 9 del vespre,
hi haurà reunió per preparar la Quaresma i
Pasqua

GRUPS REFLEXIÓ
CRISTIANA-CATEQUESI
Dissabte, dia 18 hi ha sessió dels Grups
de catequesi. A 2/4 de 7 de la tarda.

C.E.ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 18 es fa una cultural per
vistar la Fontana d’Or de Girona.

CAMPANYA
MANS UNIDES
Aquest cap de setmana es fa la
campanay de Mans Unides. La nostra
parròquia col.labora en el col.lecta que
destinem pel projecte que fan a Ghana.

"Coses per oblidar:
1. Una entrevista televisiva no és una
classe de teologia i tampoc una lliçó de
catecisme.
2. Agredir una religiosa pel que diu en
una entrevista, en la qual, amb respecte,
expressa el que significa per a ella la virginitat
de Maria, i fer-ho en nom de la puresa de la
fe cristiana, és propi de senyors de la veritat,
pitjor encara, és tic d'amos de la consciència
aliena, als quals cal demanar permís per dir
el que hom porta al cor.
3. Alguna cosa em diu que en tot aquest
assumpte, hi ha un gran equívoc, i és el de
confondre el dogma amb les seves
interpretacions culturals, amb les nostres
representacions del mateix.
I ara coses que m'interessa que
ningú oblidi:
1. A la platja de Barbate, segons la poca
tinta que es va gastar en parlar-ne, va
aparèixer el cadàver d'un nen de sis anys, de
nom Samuel. La mateixa poca tinta serveix
per informar que, en el mateix naufragi, es
va ofegar també la mare de Samuel.
2. Però resulta que el tal Samuel és en
realitat un tal Jesús, de qui és Mare una tal
Maria, i no ho dic jo, que no sóc qui; ho diu
Samuel: Era estranger i no em vau acollir.
3. Samuel us assegura que no us
preguntarà per la virginitat de la seva mare:
us preguntarà per què el vau matar.
4. I si aquesta interpretació meva de
l’evangeli fos equivocada, prefereixo que el
Senyor em trobi equivocat cuidant Samuels i
no discutint de virginitats"

Diumenge VI de Durant l’Any A
Una sola llei, l’amor.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 160,93
Caixetes ciris ............................... 44,71
Caixetes: ....................................... 8,39
Caixetes Càritas: .......................... 71,20
Menjador (Caixetes) .................. 160,00

(Continua de dins)
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 679
12 de febrer del 2017

Una vegada més l’Esperit de Déu posa en
el nostre cor la seva PARAULA i la segella amb
un amor infinit per sempre.
-”Feliços els qui segueixen la llei del Senyor”En la litúrgia d’avui, Jesús encamina, dirigeix,
transforma la llei dels profetes amb una sola llei, l’AMOR.
Què és l’amor per a Jesús?
· Viure la veritat davant de Déu i dels homes...
· Viure la justícia tot denunciant les injustícies...
· Viure el perdó anant a l’encontre del que t’ha ofès...
· Viure l’amor davant les caigudes del germà...
· Viure la comprensió davant les febleses dels altres...
· Viure l’amistat allargant la ma i el cor a tothom...
· Viure la llibertat tot respectant la llibertat dels altres...
· Viure la pau, entregant el do de la pau a tot cor dividit...
· Viure la fe plena d’esperança, creient que el demà serà millor...
· Viure la Saviesa de l’Esperit tot sembrant la llavor de la bondat...
¡GERMANS!
Jesús, ens dóna gratuïtament l’Esperit Sant per ser testimonis de la
seva alliberació enmig del nostre món tan convuls, tan confús, tant ple de
poder, de mentides, de falsedats, d’enveges, d’injustícies que maten la vida,
les persones i els seus pobles...
Per això, més que mai els cristians, units en Comunitat Cristiana,
hem d’esser forts, valents, ferms i de bon criteri enmig de la nostra terra.
Siguem profetes de l’Evangeli tot anunciant amb goig el Regne de Déu.
P.V.LL.
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 de Jesús fill de Sira 15, 15-20
Si vols, pots obeir els seus manaments i mantenir-te fidel en el que li plau. Ell t’ha
posat al davant foc i aigua: estén la mà cap on vulguis. Davant els homes ha posat la vida i
la mort, i darà a cadascú allò que cadascú escollirà. Perquè la saviesa del Senyor és
immensa; ell és molt poderós i ho veu tot. Té els ulls posats en els qui el veneren i no ignora
res del que fan els homes. No ha manat a ningú que fos un impiu, no ha donat a ningú
permís de pecar.
Salm responsorial 119 1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Feliços els homes de conducta irreprensible, / que segueixen la Llei del
Senyor! / Feliços els homes que guarden el seu pacte / i cerquen el Senyor
amb tot el cor,
Has donat els teus preceptes / perquè siguin observats fidelment. / Tant
de bo que els meus camins no es desviïn / de guardar els teus decrets;
Concedeix la vida al teu servent, / que em vull fixar en la teva paraula. /
Obre’m els ulls i podré contemplar / les meravelles de la teva Llei.
Mostra’m el camí dels teus decrets, Senyor, / que el vull seguir fins al final.
/ Fes-me entendre la teva Llei, / que la vull guardar amb tot el cor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 2, 6-10
Germans, als qui són adults en la fe, sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa
que no és d’aquest món ni dels qui el dominen, que han de ser destituïts, sinó la saviesa de
Déu, amagada en el seu designi: des d’abans dels temps ell l’havia destinada a ser la nostra
glòria. Cap dels qui dominen aquest món no l’havia coneguda, perquè, si l’haguessin
coneguda, no haurien crucificat el Senyor de la glòria. Però, tal com diu l’Escriptura: Cap
ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat
per als qui l’estimen. A nosaltres, però, Déu ens ho ha revelat per mitjà de l’Esperit, ja que
l’Esperit tot ho penetra, fins el més profund de Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 5, 27. 33-38
En aquell temps, Jesús va digué als seus deixebles “si no sou millors que els fariseus i
els mestres de la llei en fer lo que és just davant Déu, no entrareu en el regne del cel”
“Ja sabeu que es va dir: No cometis adulteri. Doncs jo us dic: Tothom qui mira la
dona de l’altre amb desig de posseir-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor”.
“També sabeu que es va dir als antics: No trenquis els juraments. I encara: Compleix
allò que has jurat al Senyor. Doncs jo us dic: No juris mai; ni pel cel, que és el tron de Déu,
ni per la terra, que és l’escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran
rei. No juris tampoc pel teu cap, perquè tu no en pots fer tornar blanc o negre un sol cabell.
Digueu sí, quan és sí; no, quan és no. El que es diu de més, ve del Maligne”.

Salmo responsorial 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
Felices los que se conducen sin tacha / y siguen la enseñanza del Señor.
/ Felices los que atienden a sus mandatos / y le buscan de todo corazón,
Tú has ordenado que tus preceptos / se cumplan estrictamente. / ¡Ojalá
yo me mantenga firme / en la obediencia a tus leyes!
¡Concede vida a este siervo tuyo! / ¡Obedeceré tu palabra! / Abre mis
ojos, para que contemple / las maravillas de tu enseñanza.
Señor, enséñame el camino de tus leyes, / pues quiero seguirlo hasta el
fin. / Dame entendimiento para guardar tu enseñanza; / ¡quiero obedecerla de
todo corazón!

"Una Església ocupada en virginitats mentre els nens es moren
d'injustícia, és una Església prescindible."
L’Arquebisbe Agrelo, de Tànger, defensa a Sor Lucia, que ha rebut amenaces de mort.
"Si aquesta interpretació meva de l’evangeli fos equivocada, prefereixo que
el Senyor em trobi equivocat cuidant Samuels i no discutint de virginitats. "
(Jesús Bastante 3-2-17). No va negar cap dogma. Simplement, va dir que no
s'escandalitzaria pel fet que Maria i Josep haguessin pogut tenir relacions matrimonials després
del naixement de Jesús. No obstant això, els fariseus del segle XXI, els mateixos llops que
titllen en privat d’"heretge" i "antipapa" a Francesc s'han llançat, voraços, al coll de sor Lucía
Caram. Tal ha estat la cacera, que l'arquebisbe de Tànger, Santiago Agrelo, ha hagut de sortir
en defensa seva. El prelat franciscà, que en aquests dies ha hagut de denunciar la mort del
petit Samuel, entre el silenci i la foscor, tractant d'arribar a les nostres costes, ha obert un
debat públic al seu mur de Facebook. "No saben llegir, i donen lliçons de teologia. Ignoren
l'evangeli, i són els únics que saben què és això de ser cristià. Encara que sigui inútil insistir,
els recordaré que una Església ocupada en virginitats mentre els nens es moren d'injustícia,
és una Església fora de lloc, una Església fora de missió, una Església prescindible. La humanitat
ni l'espera ni l'necessita ", ha escrit el prelat. Abans, havia suggerit què pensaria Maria si li
preguntessin pel suposat escàndol. «Ella no m'ho va dir, però crec que ho pensa: 'La meva
virginitat és cosa de Déu i meva, i no és el cas que perdeu temps en afirmacions que res
m’afegeixen, o en negacions que res em treuen. Lamentablement, no us heu ocupat del meu
fill Samuel, que, ell sí, era responsabilitat vostra, i molt li hauríeu donat si defenséssiu el seu
dret a viure, i molt li heu tret per haver-li-negat' «.
Després de llegir comentaris indignats, que atien la foguera i gairebé pretenien inclourehi, al costat de la Caram, al propi Agrelo i a qualsevol que no assegurés la condemna per unes
paraules que la monja no va dir, l'arquebisbe de Tànger tancava el debat amb una rotunda
reflexió:
(continua al darrera)

