Lectures del diumenge III de
Quaresma, dia 19 de març
Ex17,3-7;Sl 94; Rm 5,1-8; Jn 4,5-42

ENTERRAMENT
El dia 9 de febrer vam acompanyar
amb la pregària a la família de Lina Casini,
de 88 anys.

DIA DEL SEMINARI
Diumenge vinent diada del Seminari.

ARXIPRESTAT
Conferència quaresmal «La inquietud
espiritual de Joan Maragall». Dilluns 13
de març, 21,30h. Parròquia Lloret de Mar

PREGÀRIES
-La Transfiguració suggereix l’estil de
pregària que pot renovar la vida cristiana.
Preguem no per canviar Déu sinó per canviar
nosaltres, és a dir, per sintonitzar la nostra
vida amb la seva voluntat. En aquest procés
vers la maduresa, a banda de Moisès i Elíes
(AT), ens hi acompanya el mateix Crist
(NT).
-L’Arquebisbe de Bangui y l’Iman de
la mesquita central de Bangui es van trobar
per intentar pacificar les seves respectives
comunitats. Un gest compromès d’aquestes
dues persones, de gran representació en el
seu país. No només van dialogar, sinó que
també van actuar junts, intentant pacificar i
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Sovint prego per les dones del món
Sovint prego per les dones del món
–Ave Maria!–
perquè sobre elles cau, injustament,
una part massa gran del pes de la vida:
massa dolor afegit,
massa humiliació.
massa repressió de la gràcia que hi brilla.
Que no sigui en nom de Déu,
ni amb el pretext de Déu!

Saldo desembre ...................... 3.699,92
Entrades
Col.lectes ................ 1.300,41
Ciris ........................... 472,92
Caixetes ..................... 330,81
Mans Unides .............. 465,86
Retorn Menjador .......... 81,89
Total entrades ....... 2.651,89 .. 2.651,89
Sortides
Neteja ........................ 188,76
Telèfon ....................... 137,45
Com.Bancs .................... 6,64
Full Inf.(+Cançoners) .. 166,07
Partícules ...................... 39,00
Asseg.RC ................... 311,39
Butà ........................... 108,10
Germanor16 ............ 1.300,00
Papereria ...................... 13,36
Seg.Social .................... 70,89
Subscripcions ............... 72,00
Rep.Ordinàries ........ 1.129,46
Llum ........................ 1.016,81
Ciris ........................... 756,64
Extintors ....................... 53,36
Exposició Vallmajó ..... 130,00
Flors ............................ 51,50
Ferreteria ..................... 42,89
Varis ............................... 9,45
Total sortides ........ 5.603,77.. 5.603,77
Romanent febrer ....................... 748,04

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 186,06
Caixetes ciris ............................. 111,94
Caixetes: ................................... 181,50
Caixetes Càritas: .......................... 84,00
Menjador caixetes ..................... 290,00

ajudar a curar terribles ferides obertes en el
seu poble a causa de la gran violència que
han patit. (10-02-17).

FULL
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El dia
que les dones puguin ser predicadores,
clergues, preveres, rabins, muetzins,
el dia que les religions les alliberin
de tuteles, controls, possessions dels homes,
en lloc d’ajudar-los a sotmetre-les,
el dia que reconeguin en elles tanta autoritat i claror
com la que els sacerdots proclamen,
el món serà més just i Déu semblarà més clar.
I més a prop. I més acollidor.
I més ric de matisos i més atent a les llàgrimes.
Déu els va fer home i dona, dona i home els va fer,
abans que cap profeta vingués.
Abans que cap profeta parlés,
homes i dones ja havien obert el món a la paraula.
En ell i en ella, en ella i en ell,
de forma diferent i pròpia,
Déu es deixa dir i, de vegades, parla.
(David Jou. Cartografies de Déu, L’Agulla)
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 Gènesi Gn 12, 1-4
En aquells dies el Senyor digué a Abram: «Vés-te’n del teu país, del teu clan i de la
casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i
faré gran el teu nom, que servirà per beneir. Beneiré els qui et beneeixin, però els qui et
maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del país es valdran de tu per beneir-se.»
Abram se n’anà tal com el Senyor li havia dit.
Salm responsorial 32
La paraula del Senyor és sincera, / es manté fidel en tot el que fa; / estima
el dret i la justícia, / la terra és plena del seu amor.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui esperen en l’amor
que els té; / ell els allibera de la mort, / i els retorna en temps de fam.
Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili nostre i escut que ens
protegeix. / Que el teu amor, Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança
que posem en Tu.
Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu 2Tm 1, 8-10
Estimat; Tot el que has de sofrir juntament amb l’obra de l’Evangeli, suporta-ho amb
la fortalesa que Déu ens dóna. Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no
perquè les nostres obres ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia
que ens havia concedit per Jesucrist abans dels segles, i que ara ha estat revelada amb
l’aparició de Jesucrist, el nostre salvador, que ha desposseït la mort del poder que tenia i,
amb la Bona Nova de l’Evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 17, 1-9
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt
d’una muntanya alta, i es transfigurà davant d’ells. La seva cara es tornà resplendent com
el sol, i els seus vestits blancs com la llum. També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que
conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! Si voleu
hi faré tres cabanes, una per vós, una per Moisès i una altra per Elies.» Encara no havia
acabat de dir això, quan els cobrí un núvol lluminós i del núvol estant una veu digué: «Aquest
és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» En sentir-ho els deixebles,
esglaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús s’acostà, els tocà i els digué: «Aixequeuvos, no tingueu por.» Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol.
Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d’aquella
visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.

Salmo responsorial: 32
La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él
ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo. / Que tu
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos de ti.

Benvinguts,
disposem-nos a escoltar la Paraula de Déu. Buscar el silenci, escoltar l’Esperit que ens
parla.
Sovint veiem en els evangelis que Jesús busca el contacte amb la natura, el desert, la
muntanya del Tabor, la de les Benaurances, el mar, la platja.
La natura l’associem amb el silenci, la pau, però realment: el silenci és l’absència de
soroll?
El silenci pot ser viscut com aïllament, com empobridor, com quedar-se a la muntanya
com Pere proposava a Jesús; però també el silenci pot ser l’altra cara de la paraula, com la
soledat és l’altra cara de la comunió.
“Sense silenci no hi ha Déu”, ens diu Pablo d’Ors, sacerdot que combina el seu ministeri
amb l’edició de llibres que ajuden a entrar en aquest silenci interior.
Disposem el nostre cor i la nostra ment per escoltar Déu.

Bona Notícia
Avui La Bona Notícia és aquest capellà peculiar que es diu Pablo d’Ors, i que el Papa Francesc
l’ha escollit per ser un dels seus consellers.
Ens diu: “encara que no ho sembli hi ha una gran set de silenci. Hi ha persones que potser no han
trobat en la religió una resposta a l’anhel interior que tenen i la meditació és la resposta. Potser aquest
interès estar revelant que la religió ha de tornar a les seves fonts espirituals per ser significativa”.
Paraula i silenci no són realitats contraposades: una està al servei de l’altre.
És com la terra i la llavor, perquè la llavor i la paraula puguin germinar, la terra del cor humà ha
d’estar preparada, i és això justament el que fa la meditació, el que fa el silenci, deixar parlar l’Esperit.
Pablo D’Ors segueix dient: “El silenci no és l’absència de soroll, sinó l’absència d’ego. L’ego és
afany de possessió, però a mesura que et distancies d’aquesta il·lusió, vas madurant i a poc a poc veus
amb més claredat, i s’il·lumina la realitat. I així et vas adonant que no necessites ser important ; ni et fa
falta ser més que els altres, ni tan sols ser algú, perquè ja ho ets tot: ETS TU”.

Pregària
Senyor, en un món de soroll i de presses, ens cal aturar-nos i cercar el silenci, perquè puguem
sentir la vostra presència i escoltar la vostra Paraula. Com els apòstols allà al Tabor, voldríem contemplar la riquesa de vida que ens oferiu i hem de construir. Senyor, feu-nos descobrir i aprofundir:
l’eloqüència del silenci, la riquesa de la pregaria, la joia de sentir-vos a prop, el sentit de la missa
dominical, el goig de l’esperança, la necessitat del compromís. Senyor, il·lumineu el nostre interior i
obriu-nos a la riquesa de la vida compartida, perquè, portats per l’amor i la veritat, sapiguem descobrir
la riquesa de cada persona i comprendre la grandesa del vostre amor, expressiu en Jesús i en la vida
quotidiana.

