lectures del diumenge VII Durant
l’Any
1ª: Is 49,14-15; Sl 61; 2ª 1Co 4,1-5;
Ev: Mt 6,14-34

EVANGELI
«Quan algú em fa mal, penso de seguida que el món està podrit, que no em puc
fiar de ningú i que he de fer servir les meves
armes per sobreviure.
I així es va propagant, de generació en
generació, l’egoisme, la violència, la mentida,
la desconfiança i la venjança»
(La missa de cada dia)

CONFERÈNCIA
QUARESMAL ARXIPRESTAT

El dissabte 25 està programat fer
l’excursió als quatre turons d’Artenys de
Munt.

A TENIR EN COMPTE
Tota persona ha de mirar al llarg de la
vida en 6 direccions.
Endavant, per saber cap a on va.
Endarrere, per recordar d’on ve.
A sota, per no trepitjar a ningú.
Als costats, per veure qui
l’acompanya en els moments difícils.
Amunt, per saber que algú el mira i
l’està cuidant.
I dins seu per no deixar d’estimarse...

RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres, dia 24 de febrer,
RACÓ DE
PREGÀ
IA
a 2/4
de 9 delR
vespre

«Els reptes del Papa Francesc»
a càrrec dee
Francesc Romeu,
capellà i periodista
Dia: Dilluns, 27 de febrer
Hora: 21,30h.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
P.Fidel Fita.
Carrer Bonaire, 2
Arenys de Mar

Diumenge VII de Durant l’Any A

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

Viure com a fills de Déu

INFORMATIU

Col.lecta (Mans Unides): ........... 465,86
Caixetes ciris ............................... 52,64
Caixetes: ..................................... 81,00
Caixetes Càritas: .......................... 40,30
Menjador (Caixetes) .................. 260,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 12-02-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 680
19 de febrer del 2017

Jesús no està en grans
cerimònies al Temple o en sacrificis
rituals. El trobem a la muntanya
pregant, comunicant-se en Déu
Pare; curant constantment les
ferides; trencant ritus i lleis i tabús
per curar i consolar perquè primer,
diu, és la persona abans que el
compliment.... convida Jesús a anar
més enllà de la Llei, superar-la.
Perquè una cosa és complir la llei i l’altre, el nostre comportament.
El Déu de Jesús sempre sorprèn. “Estimeu els enemics”, diu. Nosaltres,
com el poble d’Israel, que esperem que Déu ens doni la raó i ens atengui a
nosaltres i no als nostres adversaris i aniquili els enemics que tenim...ve i ens
diu això: estimeu els vostres enemics.
Estimar és quan no hi ha raó d’estimar. Perquè estimar quan som estimats
costa molt poc, és molt fàcil, però quan no ens tornaran la nostra estimació ni
el somriure ni les carícies, això sí que costa.
Jesús ho tenia clar: tots som fills de Déu, i per això, hem d’actuar com a
fills de Déu. I quan no, ell ens considera fills igual. Som i serem fills de Déu. I
se’ns convida a comportar-nos com a fills de Déu. Una altra cosa és el que
decidim nosaltres.
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

Lectura del llibre del Levític Lv 19, 1-2. 17-18
El Senyor digué a Moisès. “Digues a tota la comunitat dels israelites: Sigueu sants,
perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant.
No tinguis malícia als teus germans dins del teu cor. Reprèn els altres, si cal; així no et
faràs responsable del seu pecat. No et vengis ni guardis rancúnia contra ningú del teu
poble. Estima els altres com a tu mateix. Jo sóc el Senyor.
Salm responsorial 103, 1-4, 8 i 10. 12-13
Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix el seu sant
nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’oblidis mai dels seus favors.
Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / rescata de la mort
la teva vida / i et corona d’amor entranyable;
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en l’amor. / no
ens castiga els pecats com mereixem, / no ens paga com deuria les nostres
culpes.
Llença les nostres culpes lluny de nosaltres / com l’orient és lluny de
l’occident. / Com un pare s’apiada dels seus fills, / el Senyor s’apiada dels
fidels.
Lectura de la primera carta de sant Pau als Corintis 1C 3, 16-23
Germans, No sabeu que sou temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres?
Si algú profana el temple de Déu, Déu li’n demanarà compte, perquè el temple de Déu és
sagrat, i aquest temple sou vosaltres. Que ningú no s’enganyi a si mateix! Si entre vosaltres
algú es té per savi segons la saviesa del món present, que es faci ignorant, per tal d’arribar
a ser realment savi. Perquè, davant Déu, la saviesa d’aquest món és ignorància, tal com diu
l’Escriptura: «Fa caure els savis en els seus propis paranys. I també: El Senyor sap què
valen els pensaments dels savis, no s’aguanten més que el fum». Per tant, que ningú no es
gloriï de ser seguidor de cap home! Tot és vostre: Pau, Apol·ló, Quefes, el món, la vida i la
mort, el present i el futur. Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt 5, 38-48
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Ja sabeu que es va dir: Ull per ull, i
dent per dent.
Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us fa mal. Si algú et pega a la galta
dreta, para-li també l’altra. Al qui et vulgui posar un plet per quedar-se el teu vestit, dónali també el mantell. Si algú t’obliga a portar una càrrega durant un quilòmetre, acompanya’l

dos quilòmetres. Dóna a qui et demana; no et desentenguis del qui et vol manllevar.
Ja sabeu que es va dir: Estima els altres , però no estimis els enemics. Doncs jo us dic:
Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del vostre
Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos.
Perquè, si estimeu els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? No fan el mateix els
publicans? I, si només saludeu els vostres germans, què feu d’extraordinari? No fan el
mateix els pagans? Sigueu bons del tot com ho és el vostre Pare celestial.”
Salmo responsorial. 103 1-2. 3-4. 8 y 10, 12-13
Bendeciré al Señor con toda mi alma; / bendeciré con todo mi ser su
santo nombre. / Bendeciré al Señor con toda mi alma; / no olvidaré ninguno de
sus beneficios.
Él es quien perdona todas mis maldades, / quien sana todas mis enfermedades, / quien libra mi vida del sepulcro, / quien me colma de amor y ternura.
El Señor es tierno y compasivo; / es paciente y todo amor. / no nos ha
dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados;
Nuestros pecados ha alejado de nosotros / como ha alejado del oriente
el occidente. / El Señor es, con los que le honran, tan tierno como un padre con
sus hijos.

El rèdit electoral de la confrontació
...En el cas espanyol, al cap de quatre anys
d’un govern de majoria absoluta acostumat a fer i
desfer al seu gust, la manca de diàleg ha ofert al
país un any d’inoperància política. Les posicions
minoritàries no han estat incorporades per enriquir
el debat polític, al contrari: han estat aixafades o
menystingudes, la qual cosa impossibilita la
construcció d’una societat vertaderament
democràtica i plural. En la pràctica, l’objectiu més
habitual ha estat el de destruir el partit o grup rival,
més que no pas vetllar pels interessos del país,
encara que després no es disposi d’una proposta
per recollir el que el desgast social i polític genera.
De la mateixa manera, podem considerar el
deteriorament de les relacions entre Catalunya i la
resta de comunitats autònomes, o amb el Govern
central. Ni tan sols és possible parlar de «diàleg de

sords» perquè el diàleg va desaparèixer
fa anys, amb el risc consegüent de
fracturar els partits, polaritzar les
opinions i fer desaparèixer les
propostes intermèdies.
No s’escolta, s’imposa; no es
valora, es condemna; no es construeix,
es destrueix. La complexitat de les
decisions a prendre ha de venir
acompanyada de processos
deliberatius clars, oberts, dialogants...
En cas contrari, el ciutadà mitjà, cansat
i desanimat, s’abstindrà o escollirà
l’opció que amb més celeritat permeti
el canvi de coordenades politiques,
encara que sigui per la via autoritària,
intolerant i de confrontació.
(Cristianisme i Justícia, supl.202)

