ECONOMIA 19-03-17

(segueix de dins)

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de José-María
Blanco Iserte, de 70 anys; Modesto
Chaichio Dueñas, de 62 anys; Pedro Ruiz
Medina, de 91 anys.

Gràcies Jesús, perquè cures les nostres
cegueses
Gràcies Jesús, perquè ens rentes els ulls
Diumenge vinent, dia 2 d’abril, a les
i
descobrim
que sempre camines al nostre
12, farem la celebració comunitària del
costat.
Perdó.
Gràcies Jesús, perquè
ens ensenyes a mirar amb els
ulls de Déu
HORARIS CELEBRACIOONS PASQUA
Gràcies Jesús, perquè
ens ajudes a distingir el que
DIVENDRES SANT
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
és important del que no ho és.
14 d’abril
Diumenge 2 d’abril, a les 12
Gràcies Jesús, perquè
10 matí: Viacrucis
Dimarts Sant, 11 d’abril, a 2/4
6 tarda: Celebració de la Passió
ens convides a estimar i així
de 9 del vespre (20,30)
som llum per els altres.
DIUMENGE DE RAMS

DIJOUS SANT

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

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

16 d’abril

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

Jesús trenca motlles.

Pregàries

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

3/4 de 12: Benedicció dels Rams

Diumenge IV de QUARESMA Any A

Reflexió final
La llum canvia la nit
Una flor encén el
somriure
Un petó canvia la mirada
Una paraula reneix a la
pau
Una cançó canvia la tristor
Jesús canvia les persones

INFORMATIU

ENTERRAMENT

electricistes, que treballen en la construcció però
que ajuden a formar joves del barri, la majoria
en situació de risc, per preparar-los pel món
laboral.
Aquest barri que parlem era un barri
controlat per bandes delictives, allà on anaven
a parar molts joves, però els nous lideratges
que s’hi han creat -gràcies al parc cultural
“TIUNA”- han permès que els joves trobin
noves maneres de ser algú a partir dels seus
talents.
El ciutadà està aprenent a participar en el
seu espai i la seva possibilitat de transformarlo, en lloc d’esperar que el govern els doni
solucions.

FULL

Col.lecta(Dia del Seminari): ........ 285,00
Caixetes ciris ............................... 68,43
Caixetes: ..................................... 10,15
Caixetes Càritas: .......................... 22,15
Menjador (Caixetes) .................. 105,00
Lectures del diumenge V de
Quaresma, dia 2 d’abril
Ez 37,12-14; Sl 129; Ev: Jn 11,1-45

9 d’abril

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 685
26 de març del 2017

Amb aquest Evangeli, Jesús ens
manifesta dos aspectes. És millor ajudar
el desvalgut que anar al Temple a pregar.
És millor ajudar el perseguit que marginar-lo. Per tant, és millor veure la llum
del món que jutjar els altres.
En aquest relat, Jesús ens explica
que després d’escopir a terra i fer una mica de fang, l’estén sobre els ulls d’un
cec i li diu que es renti. Després de fer-ho, el cec torna a veure. Això ho fa en
dissabte, dia sagrat pels jueus. El missatge és clar: l’acostament a Déu no es fa
només anant a l’església. Ens acostem al Pare, també, quan ajudem al malalt i
al desvalgut i l’abracem i el consolem.
Jesús guareix un cec, un marginat de la societat. I només pel fet de veure’l
i apropar-s’hi, ens diu: els poderosos que marginen col·lectius, no vindran al
meu Regne; perquè al capdavall, persegueixen persones pel fet de ser diferents.
I ens envia un missatge directe: aboqueu-vos i ajudeu els perseguits perquè
d’ells també és el Regne de Déu.
Jesús utilitza el simbolisme del fang per recordar-nos la creació d’Adam
al Gènesi. I és el mateix fang que dóna uns ulls nous al cec i que li permet veure
a Déu des d’una altra dimensió: la dimensió del Fill de l’Home que ha vingut al
món a mostrar-nos el seu Regne. Jesús és la llum del món i no suporta la
indiferència davant de l’altre. I en aquest món, restar apàtic amb els refugiats,
els perseguits o els diferents, és tancar els ulls davant la complexa realitat de la
nostra societat.
Restem cecs volent endevinar com és l’altre per jutjar-lo i condemnarlo; però no som capaços d’acostar-nos al seu patiment i abraçar-lo. Ens convé
molt sovint rentar-nos els ulls i dir: Jesús, m’has obert els ulls!
Grup de Reflexió
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 primer llibre de Samuel Sam 16, 6-7. 10-13
En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: «Omple d’oli el corn i ves-te’n. T’envio a
casa de Jesè, el betlèhemita: Entre els seus fills veig el qui jo vull per rei.» Quan arribà, va
veure Eliab i pensà: «Segur que el Senyor ja té davant el seu elegit.» Però el Senyor digué
a Samuel: «No et fixis en el seu aspecte ni en l’alçada de la seva talla. L’he descartat. Allò
que l’home veu no és allò que val; l’home veu només l’aspecte exterior, però Déu veu el
fons del cor.» Jesè va fer passar davant de Samuel els set primers dels seus fills, però
Samuel li digué: «D’aquest set, el Senyor no n’escull cap.» I Samuel afegí: «No queda cap
més fill?» Jesè respongué: «Encara queda el més petit: és a pasturar el ramat.» Samuel li
digué:«Aneu a buscar-lo. NO ens posarem a taula que no sigui aquí.» Jesè el féu anar a
buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics; tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a
Samuel: «Ungeix-lo, que és ell.» Samuel va prendre el corn d’oli, el va ungir enmig dels
seus germans, i des d’aquell dia l’Esperit del Senyor s’apoderà de David.
Salm responsorial 22
El Senyor és el meu pastor, no em manca res. / em fa descansar en prats deliciosos;
/ em mena al repòs vora l’aigua, / i allí em retorna; / em guia per camins segurs, / per l’amor
del seu nom.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos / no tinc por de res, / perquè us tinc vora
meu; / la vostra vara de pastor, / m’asserena i em conforta.
Davant meu pares taula tu mateix, / i els enemics ho veuen; / m’has ungit el cap amb
perfums, / omples a vessar la meva copa.
Oh si! la teva bondat i el teu amor / m’acompanyen tota la vida, / i viuré anys i més
anys / a la casa del Senyor.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes Ef 5, 8-14
Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor sou
llum. Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de
bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor, i no
us feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la fosca; més aviat, denuncieules, perquè el que fan en secret ens avergonyiria fins de dir-ho. Però tot allò que la llum ha
denunciat queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per
això diuen: «Desvetlla’t, tu que dorms, ressuscita d’entre els morts i el Crist t’il·luminarà.»
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 9, 1-41
En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. Escopí a terra, va fer
amb la saliva una mica de fang, l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: »Vés a rentar-te
a la piscina de Siloè.» Aquest nom significa «Enviat». Ell hi anà, s’hi rentà i tornà veient-hi.
La gent del veïnat i els qui l’havien vist sempre captant deien: «No és aquell home que

vèiem assegut captant?» Uns responien: «Si que és ell.» Altres deien: «No és pas ell; és un qu
assembla.» Ell digué: «Sí que el sóc.» Dugueren als fariseus l’home que abans era cec. El di
Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus li pregun
com havia arribat a veure-hi. Ell els digué: «M’ha estès fang sobre els ulls, m’he rentat, i ara hi v
Alguns fariseus deien: «Aquest home que no guarda el repòs del dissabte no pot ser de Déu.»
altres responien: «Com és possible que un pecador faci tals miracles?» I es dividiren entre
S’adreçaren al cec altra vegada i li digueren: «Ja que és a tu, que ell t’ha obert els ulls, tu què en
d’ell?» Ell contestà: «Que és un profeta.» Li respongueren: «Tot tu vas néixer en pecat i ens
donar lliçons?» I el van excloure de la sinagoga. Jesús va sentir dir que l’havien exclòs de la sina
i, quan el trobà, li digué: «Creus en el Fill de l’home…» Ell respongué: «I, qui és, Senyor, perq
pugui creure?» Jesús li diu: «Ja l’has vist: és el mateix que parla amb tu.» Li diu ell: «Hi crec, Sen
I l’adorà.
Salmo responsorial Sal 22
El Señor es mi pastor, nada me falta. / en verdes praderas me hace recostar; / me
conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. / Me guía por el sendero justo, / por
el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, / nada temo, / porque tú vas conmigo: ( tu
vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos; / me unges la cabeza con
perfume, / y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia / me acompañan todos los días de mi vida, / y habitaré
en la casa del Señor por años sin término.

Benvinguda

Bona Notícia

En aquesta quarta setmana de
quaresma, l’evangeli ens presenta un cas que
trenca totes les normes establertes, i per això
serà criticat i perseguit.
Avui en el nostre món veiem molt clar
que una cosa és la llei i l’altre la justícia i
nosaltres hem de mirar de fer les coses que
creiem que seran pel bé de tots i que ens fan
sortir de nosaltres per anar cap a l’altre.
Continuem preparant-nos per la
celebració de la Mort i Resurrecció de Jesús. En camí cap a la Pasqua, celebrem les
Bones notícies que tenim entre nosaltres.
Benvinguts a la celebració d’aquesta
Eucaristia

Avui la Bona Notícia ens fa anar a Caracas, Venezuela, on un arquitecte que es diu
Alejandro Hayek transforma llocs abandonats
en centres culturals, com va fer en un enorme pàrquing que avui s’ha convertit en un
parc cultural de 8000 metres quadrats, amb
l’ajuda de gent marginada, donant-los un
motiu per viure sense dependre de cap
estament oficial.
Ells s’autogestionen i funcionen amb
menjadors comunitaris, amb sistemes
productius de sembra per saber gestionar
horts urbans,amb una ràdio comunitària,
estudi de gravació, teatres, cinema, tallers de
serigrafia, costura, ball, etc.
Al barri hi ha paletes, fusters i
(segueix)

