Lectures diumenge 5 de febrer
1ª Is 58,7-10; Salm 111; 2ª 1Co 2,15; Ev: Mt 5,13-16

CELEBRACIÓ DE LA PAU
Aquest Cap de Setmana a les eucaristies
celebrarem la Pau.

REUNIÓ JUNTA CARITAS
El dilluns 30, a 2/4 de 6 de la tarda, es
fa la reunió de la junta de Càritas de
Poblenou. A part de coordinar els diferents
grups, es preparà l’assemblea de l’entitat pel
dia 10 de febrer, a les 8 de la tarda.
S’està preparant una trobada (de pa
amb tomate )de tots els voluntaris de Càritas
pel dia 10 de febrer. Coincidirà amb els 8
anys que fa que funciona el menjador.

EXPOSICIÓ
QUIM VALLMAJÓ
Tindrem durant uns dies l’Exposició
d’»Àfrica al cor, el conflicte ruandès vist per
Joaquim Vallmajó» dins l’Església.
A més, hi ha el llibre de la biografia
d’en Quim (Capellà empordanès, assassinat
en el conflicte de Ruanda) a un preu de 15
euros.

Una era construeix ciutats. Una hora les
destrueix. (Séneca)

Diumenge IV de Durant l’Any A
CELEBRACIÓ DE LA PAU
(Dia de la No-violència i la pau)

Ull per ull, I el món acabarà cec. (Ghandi)
La veritat és totalment interior. No cal
buscar-la fora de nosaltres ni voler
aconseguir-la lluitant amb violència contra
enemics exteriors. (Ghandi)

Benaurats els qui treballen per la
pau

La millor victòria és quan l’home es venç
a sí mateix (José de San Martin)
La pau més desavantatjosa és millor que
la guerra més justa (Erasmo de Rotterdam)
La violència és la por a les idees dels altres.
I la poca fe en les pròpies.
La persona que no està en pau amb ella
mateixa, serà una persona en guerra amb el
món sencer.
L’home ha de fixar un final per a la guerra.
Sinó, la guerra fixarà un final per a l’home.
(John F. Kennedy)
No calen canvis per aconseguir la pau; la
pau és el camí. (Gandhi)
Mai hi ha hagut una guerra bona ni una
pau dolenta. (Franklin)
Vèncer-se a un mateix és la guerra més
difícil; però la victòria més bonica.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 121,22
Caixetes ciris ............................... 24,79
Caixetes: ................................... 106,70
Caixetes Càritas: ............................ 5,70
Menjador (Caixetes) .................... 55,00

(Continua del mig)
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Pau a qui ha estat ferit o ha perdut una persona estimada a causa de cruels actes de
terrorisme, que han sembrat por i mort al cor de
tants països i ciutats.
Pau –no en paraules, sinó efectiva i concreta– als nostres germans i
germanes abandonats i exclosos, a aquells que sofreixen la fam i a aquells que
són víctimes de violències.
Pau als obligats a abandonar la seva terra, als emigrants i als refugiats, a
aquells que avui són objecte del tràfic de les persones.
Pau als pobles que sofreixen per les ambicions econòmiques de pocs i
l’àvida cobdícia del déu diner que porta a l’esclavitud. Pau a qui està marcat
pel malestar social i econòmic i a qui pateix les conseqüències dels terratrèmols
o d’altres catàstrofes naturals.
I pau als nens, en aquest dia especial en el qual Déu es fa nen, sobretot a
aquells privats de les alegries de la infància a causa de la fam, de les guerres i
de l’egoisme dels adults.
Pau a la terra a tots els homes de bona voluntat, que cada dia treballen,
amb discreció i paciència, en família i en la societat per construir un món més
humà i més just, sostinguts per la convicció que només amb la pau hi ha la
possibilitat d’un futur més pròsper per tothom.
(fragment del missatge del Papa Francesc del dia de Nadal
2016)
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 Miquees (Mi 4, 1-4)
En els darrers temps, la muntanya del temple del Senyor s’alçarà ferma sobre els
cims de les muntanyes, dominarà per damunt dels turons.
Hi afluiran nacions, s’hi encaminaran tots els pobles i diran: «Veniu, pugem a la
muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob. Ell ens ensenyarà els seus camins i
nosaltres seguirem les seves rutes.» Perquè de Sió en surt l’ensenyament, de Jerusalem,
la paraula del Senyor. Ell serà jutge entre moltes nacions, arbitrarà sobre pobles nombrosos
i llunyans. Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no
empunyarà l’espasa contra una altra ni s’entrenaran mai més a fer la guerra.
Cadascú s’asseurà a l’ombra de la seva parra o de la seva figuera, sense por de
ningú. Ha parlat el Senyor de l’univers.

Desitjos de pau
A partir dels desitjos de pau que tots tenim (no hi hagin més guerres, no es fabriquin
armes, no fer servir mai la violència, viure amb harmonia tots els pobles....) podem veure
que aquests desitjos són tots bons, però el que realment canvia el món són les actituds.
Units uns als altres (solidàriament, fent pinya, a una sola veu...) el món pot canviar, el
poder pot claudicar, i tots podem prendre consciència.

UNA PREGÀRIA: Fes-me, Senyor, Instrument de la teva pau ...
Que on hi hagi afectació, posi jo naturalitat; on hi hagi envaniment i altivesa, hi posi
humilitat i modèstia; on hi hagi hipocresia, fingiment, posi jo franquesa, sinceritat.
Que on hi hagi «negoci abans que res», hi posi «primer humanitat»; on hi hagi excés i
abús, hi posi honradesa i justícia; on hi hagi avantatges personals, interessos privats, posi
jo bé comú, sentit social.
Que on hi hagi complicació i confusió, hi posi senzillesa i claredat; on hi hagi engany i
falsedat, hi posi veracitat i autenticitat; on hi hagi indiferència i fredor, hi posi calor humà i
sol·licitud.
Que on hi hagi animositat i disbauxa, hi posi moderació i seny; on hi hagi intransigència i
fanatisme, hi posi comprensió i tolerància; on hi hagi insolència i provocació, hi posi
mirament i respecte.
(Adaptat de Joaquín Suárez, “Els altres Salms”, Ed. Sal Terrae, Santander 19982,
pp.84-85)

PARENOSTRE DE LA PAU
PARE, que mires igualment tots els teus fills, d’un costat i de l’altre que la guerra
enfronta.
NOSTRE, de tots, dels més de sis mil milions d’homes i dones que poblen la terra,
sigui quina sigui la seva edat, els seu color i el lloc on han nascut.
QUE ESTÀS EN EL CEL i en la terra, en cada persona, en la gent senzilla, en els
qui pateixen.
SIGUI SANTIFICAT EL TEU NOM en els cors pacífics de tots, homes i dones,
infants i vells, d’aquí i de més enllà, però no pas amb l’esclat de les bombes, sinó amb el
batec de cada cor.
VINGUI A NOSALTRES EL TEU REGNE, el regne de la pau, el regne de
l’amor, i destrueix els regnes de la tirania i de l’explotació.
FACI’S LA TEVA VOLUNTAT, sempre i en tot lloc, en totes les nacions i pobles.
EN EL CEL I EN LA TERRA i que els vostres designis de pau no siguin malmesos
pels homes i dones violents, pels tirans.
EL NOSTRE PA DE CADA DIA que és pastat amb la pau, amb la justícia i amor,
i allunya de nosaltres el pa de la discòrdia i de l’odi que nodreix enveges i divisió.
DÓNA’NS AL DIA D’AVUI, perquè demà podria ser tard: els míssils ja apunten i
algun boig podria disparar.
PERDONA’NS no com nosaltres acostumem a perdonar, sinó com tu perdones,
sense ressentiment, sense rancors(rancúnies?????) amagats.
NO ENS DEIXIS CAURE EN LA TEMPTACIÓ d’emmagatzemar el que no
ens vas donar, d’oblidar-nos dels nostres germans necessitats, d’acumular el que d’altres
necessiten, de mirar amb recel el d’enfront.
ANS DESLLIURA’NS DE QUALSEVOL-MAL que ens amenaça. De l’egoisme
dels poderosos, de la mort que causen les armes i la guerra. Perquè són molts, Pare, els qui
volem viure en pau i construir la pau per a tots. Així sigui.
PAU I GUERRA
La guerra és una massacre de gent que
Matar a una persona per defensar un ideal no no es coneixen, pel profit de gent que sí
és defensar un ideal: és matar un GERMÀ.
es coneixen, però no es massacren
Per fer la pau es necessita ser dos; però per La força és el dret de las bèsties.
fer la guerra n’hi ha prou amb un de sol. (Neville (Ciceró)
Chamberlain.)
¿Per què prens per la força el que
Les mares dels soldats morts són els jutges de podries aconseguir per la raó?
la guerra. (Bertol Brecht)
(continua al darrera)

