Lectures del diumenge IV de
Quaresma, dia 26 de març
1Sa 16,1-13; Sl 22; Ef 5,8-14; Ev: Jn
9,1-41

ENTERRAMENT
Hem acompanyat amb la pregària a la
família de Julio Caminero Borge, de 77 anys.

DIA DEL SEMINARI
En el Pregó, num.539, hi ha una
reflexió que pot ser adient per avui que és la
diada del Seminari:
“els consells i preceptes que Jesús
imparteix als seus dotze apòstols abans
d’enviar-los a predicar (Mt 10,7-10). Com
han d’anar vestits? Doncs, com tothom, com
la gent normal i corrent, sense cap mena de
distintiu. Però, això sí, han de caminar
descalços, sense sandàlies; com tampoc no
han de dur bastó ni sarró de viatge, ni cap
túnica de recanvi. I el que és més sensible:
cap faixa amb les monedes que siguin, ni
d’or, ni de plata, ni de coure. El criteri és
que aquell que treballa, prou que es mereix
RACÓ
que el mantinguin. D’altra banda, la paraula
de la bona nova pot anar acompanyada de
prodigis: «Cureu malalts, ressusciteu morts,
purifiqueu leprosos, expulseu dimonis.» I en
l’ús d’aquestes facultats tingueu ben present
que de franc les heu rebudes, també de franc
les heu de donar. Gosaria dir que cal tenir

Diumenge III de QUARESMA Any A
Crec en Jesús
L’amor que no es renova cada dia
passa a ser un hàbit i acaba sent una esclavitud.

PREGÀRIES
- Gràcies, Jesús, perquè vius entre
nosaltres.
- Gràcies, Jesús, perquè ens donen del
teu Pa per compartir-lo.
- Gràcies, Jesús, per el teu amor tan
ple d’esperança.
- Gràcies, Jesús, per omplir els nostres
cors del do de la fe.
- Gràcies, Jesús, per els nostres
germans vinguts d’altres indrets.
- Gràcies, Jesús, per tantes persones
que son testimonis de la teva generositat.
- Gràcies, Jesús, per els germans que
estan amb Tu, tot deixant-nos les seves
experiències de fe i vida.

XERRADA ARXIPRESTAT
«Alliberament de l’ego i evolució
espiritual», per Joan M. Bovet, psicòleg.
DE PREGÀ
RIA
Dilluns
dia 27 a Calella a 21,30h

RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres,
dia 24
a 2/4 de 9 del
vespre

A mesura que van passant les setmanes
de Quaresma i anem reflexionant el que ens
diuen les lectures, els dubtes s’apoderen de
mi.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 181,03
Caixetes ciris ............................... 47,25
Caixetes: ....................................... 4,25
Caixetes Càritas: ............................ 8,50

molta fantasia per a descobrir la més petita
mostra d’identitat entre aquells apòstols
itinerants, tal com els volgué Jesús, i ......”
Aquesta podria ser la nostra mesura
que podríem posar en els nostres capellans
(encara que siguin bisbes, cardenals, papes,
canonges....), però també a les nostres
comunitats, parròquies, ....i tota persona que
es digui seguidora de Jesús.

Sóc un caminant, però quin caminant sóc?
Sóc flama encesa que porto escalf al meu entorn? o pel contrari, vaig
darrera i encara vigilant que la flama no s’apagui?.
Crec en Jesucrist, ho dic ho diem molt sovint i amb molta facilitat. Potser
que com passa amb tantes altres coses que repetim molt, ja no ens adonem
del que significa de veritat.
Disposa de mi Senyor i que sigui capaç de veure i entendre per què visc
i com visc.
Homes de poca fe, deia Jesús al seus, per què heu vist heu cregut?.
Joiosos els que sense veure creuen en la Paraula baixada del Cel.
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Senyor, ajuda’m a viure en Jesús. Viure del seu Esperit, estimant sense
fer diferències, perdonant, ajudant, escoltant.... segur que així et tindrem entre
nosaltres.
FR
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Lectura del llibre de l’Èxode Ex 17, 3-7
En aquells dies el poble passava tanta set que deia, murmurant contra Moisès: «Per què ens has
fet pujar d’Egipte! Vols matar-nos de set amb els nostres fills i el nostre bestiar?» Moisès s’exclamà al
Senyor: «Què puc fer per aquest poble? Una mica més i m’apedregaran.» El Senyor li respongué:
«Passa al davant del poble i emporta’t alguns ancians d’Israel; pren la vara amb que vas tocar el Nil i
posa’t en camí. Jo estaré allà davant teu dalt la roca, a l’Horeb. Tu dóna un cop a la roca i en sortirà
aigua, i tot el poble podrà beure.» Moisès ho va fer així davant els ancians d’Israel.
I donà a aquell lloc el nom de Massà i de Meribà, perquè els israelites havien discutit i havien
posat a prova el Senyor quan deien: «El Senyor és amb nosaltres o no hi és?»

Salm responsorial 94
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, / aclamem la roca que ens
salva; / presentem-nos davant seu a lloar-lo; / aclamem-lo amb els nostres cants.
Veniu, prostrem-nos i adorem-lo, / agenollem-nos davant el Senyor, que
ens ha creat; / ell és el nostre Déu, / i nosaltres som el poble que ell pastura, / el
ramat que ell mateix guia.
Tant de bo que avui sentíssim la seva veu: / «No enduriu els cors com a
Meribà, / com el dia de Massà en el desert, / quan van posar-me a prova els
vostres pares, / i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.»
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 4, 5-42
En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s’anomena Sicar, prop del terreny
que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob pou de Jacob. Jesús cansat de
caminar s’estava assegut a la vora del pou. Arribà una dona samaritana, que venia a treure aigua. Jesús
li diu: «Dóna’m aigua” ¿Com? ¿Vós, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc samaritana? Cal saber que
els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué: “Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és
el qui et demana que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva, i ell te l’hauria donada”.
“Senyor, aquet pou és fondo i no teniu res per treure aigua. ¿D’on la traieu, l’aigua viva? Jacob
, el nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia tan ell, com el seus fills, com el bestiar. ¿Sou més
gran vós que no pas ell?
“Els qui beuen aigua d’aquesta, tronen a tenir set, però el qui begui de la que jo li donaré, mai més
no tindrà set; l’aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d’ell per
donar-li vida eterna”.
“Senyor, doneu-me aigua d’aquesta: que no tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a
treure aigua del pou.”
“Ves a cridar el teu marit i torna”
“No tinc marit”
“Tens raó: n’has tingut cinc, i l’home que ara tens no és el teu, marit. Això que has dit, és veritat.
“Senyor, veig que sou un profeta.” Els nostres pares adoraren a Déu en aquesta muntanya, però
vosaltres, els jueus, dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem”
“Creu-me dona; s’acosta l’hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni
Jerusalem. Per això els qui adoren han de fer-ho en esperit i en veritat”.
“Sé que ha de venir el Messies, és a dir, l’Ungit. Quan el vingui, ens ho explicarà tot”.
“El Messies sóc jo, que parlo amb tu”.

Salmo responsorial: 94

Venid, aclamemos al Señor, / demos vítores a la Roca que nos salva; /
entremos a su presencia dándole gracias, / aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra, / bendiciendo al
Señor, creador nuestro. / Porque él es nuestro Dios, / y nosotros su pueblo, / el
rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz: / “No endurezcáis el corazón como en Meribá,
/ como el día de Masá en el desierto; / cuando vuestros padres me pusieron a
prueba / y me tentaron, aunque habían visto mis obras.”

Benvinguts a la celebració
L’Evangeli d’avui se centra en dos personatges: la Samaritana i Jesús.
La dona era de Samaria i Jesús de Judea. Dos països enfrontats, enemistats... Però
Jesús, assegut a la vora del pou, espera i es fa el trobadís amb la dona, per ser dona, i dona
de Semaria.
¿Què fa Jesús a favor de la dona i de totes les persones que l’escolten?
Trenca les lleis distorsionades, les costums desenfocades d’aquells pobles i fa ressaltar
la dignitat de la dona. I superant les crítiques del seus deixebles, entra amb un diàleg amb
ella ple d’amor, veritat, comprensió i espera fructuosa.
Així, Jesús, a poc a poc i amb el seu testimoni esperançador, va educant la mentalitat
d’un poble, anunciant el Regne del seu Pare.
Fem una estona de silenci i preguntem-nos si nosaltres, aquí en la Parròquia del
Poblenou, som testimonis d’aquesta Bona Nova?

Bones Notícies
Sí, nosaltres, aquí en la Parròquia del Poblenou, som testimonis d’aquesta Bona
Nova, quan:
* Obrint les portes del cor i de la casa els nostres germans vinguts d’altres països,
ètnies, religions i cultures tot formant i construint una “frontera d’amor”.
* Deixant el temple obert per pregar, descansar, reflexionar i escoltar amb el cor...
* Acollint en el menjador a tantes persones que necessiten cada dia un plat calent...
* Entregant el nostre temps, la nostra estimació amb molt de goig, a tots els que
vénen de lluny i estan a prop nostre...
* Oferint les nostres possibilitats econòmiques en bé del creixement del germà
de la Comunitat...
* Compartint tots el dimarts des d’un restaurant, la fideuà tan esperada; i tots els
dies, el bon pa de les fleques estimades...per el menjador.
Celebrem-ho, amb alegria, com a comunitat cristiana aquests fets com Bones Notícies
d’avui

