ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a les famílies de Carmen
Muñoz Urbano, de 62 anys; Ana García
Giménez, de 76 anys.

XERRADA QUARESMAL
Dilluns 05 a Malgrat de Mar, 2/4 de 10
“Un testimoni creient d’experiència
cristiana”.

C. E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 10, excursió a Sant Grau,
des de Sant Gregori.

DEL QUE CAL ALLIBERAR
-«Deu diu: No tingueu cap altra Déu
fora de mi».
Adorem el deu del diner, del benestar?
No tenim raons vàlides per justificar el
nostre escàndol consumista. Quasi només
amb les engrunes i amb una dosi de petita
austeritat, els pobres i els emigrants, podrien
tenir un tros de pa a taula.
Podríem ser més austers?
-«Nosaltres prediquem un Messies
crucificat».
No seria millor predicar un Messies ple

Diumenge III de Durant l’Any B.

-«No convertiu en mercat la casa
del meu Pare».
Jesús no es va empipar amb un pobre
venedor de coloms, sinó amb aquells que
explotaven la gent a través del culte.
Fem servir la Església per el nostre
profit?
El seguiment de Jesús no és perr
treure’n benefici sinó per fer-ne un servei
per els nostres germans.

El nou temple de portes obertes
Jesús marca l’abans i el després de la fe
antiga i d’una nova manera de ser creient; de
l’Antic Testament al Nou Testament. Quan,
en aquest passatge, treu els mercaders del
temple, treu de la casa del Pare un culte de
venda de sacrificis amb els quals es pretén
comprar Déu. Per què ho fa? Perquè la proposta de Jesús és un altre ben
diferent: un nou temple que ja no és un edifici excloent, sinó el propi Jesús,
com aclareix l’evangelista Joan.

ECONOMIA PARRÒQUIA
Saldo gener ............................
Entrades
Col.lectes ................... 445,64
Ciris ........................... 202,02
Caixetes ..................... 310,92
Mans Unides .............. 448,92
Castanyet ................ 1.854,50
Total entrades ....... 3.262,00 ..
Sortides
Com.Bancs .................. 10,29
Neteja Nova Llavor ...... 94,38
Telèfon ......................... 75,53
Seg.Social .................... 40,13
Subscripcio .................. 25,00
Mans Unides .............. 448,92
Manteniment ............... 125,96
Llum ........................... 443,50
Lampista .................... 518,00
Papereria ...................... 24,75
Flors ............................ 83,50
Total sortides ........ 1.889,96 ..
Romanent febrer ....................

1.848,65

3.262,00

1.889,96
3.220,69

Si Jesús és el temple, la fe ens marca el camí cap a Ell. Malgrat a l’Església
veiem molt de mercadeig que ens pot indignar, també hi ha molts signes que
ens omplen d’esperança: autèntics seguidors de Jesús que ens poden inspirar.
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Col.lecta: ................................... 171,56
Caixetes ciris ............................... 45,34
Caixetes: ..................................... 56,28
Caixetes Càritas: ......................... 18.,25
Menjador .................................... 20,00
Diumenge 11 de març, IV Durant l’Any
1ª: Jr 31, 31-34; Sl 19; 2ª: He 5, 7-9;
Ev: Jn 12, 20-33

de esperança, d’ amor i de llibertat, que és
el que Jesús predicava?

I és que si ens sentim acollits, perdonats, estimats... sabrem acollir, perdonar, estimar. Al cap i a la fi, és el que fa Jesús amb el seu amor cap a
nosaltres i l’actitud que vol en el seu temple de portes obertes.
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Certament, la realitat més o menys propera, d’injustícies, odi, dolor, drames
humans, violència... ens pot ensorrar l’ànim i l’esperança. Impregnem-nos,
doncs, de l’amor de Jesús, per intentar escampar amor. Ens sentirem petits,
però cada gra de sorra és important en el nou temple de Jesús, que podem
anar construint amb Ell dia a dia.
M.J.H.

L’Esperit no necessita de temples i ritus, ens necessita a nosaltres. I ens
necessita a tots i totes. El temple nou, Jesús, té les portes obertes a tothom,
sense discriminació, i prova d’això és l’actitud constant de Jesús que veiem als
Evangelis, d’acolliment i de perdó, sense exclusió.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura del llibre de l’Exòde ( 20, 1-2)
Déu digué aquestes paraules: —Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t’he fet sortir del
país d’Egipte, la terra on eres esclau. No tinguis cap altre déu fora de mi.
Salm Responsorial 19
És perfecta la llei del Senyor, l’ànima hi descansa; és ferm el que el Senyor
disposa, dóna seny als ignorants.

Però ell es referia al santuari del seu cos. Per això, quan va ressuscitar d’entre els
morts, els seus deixebles recordaren que havia dit això, i van creure en l’Escriptura i en la
paraula de Jesús.
Mentre era a Jerusalem durant els dies de la festa de Pasqua, molts, veient els senyals
prodigiosos que feia, van creure en el seu nom. Però Jesús no es fiava d’ells, perquè els
coneixia tots i no necessitava que ningú li digués què són els homes: ell sabia prou què hi ha
en el cor de cadascú.

Salmo Responsorial

(Sal 19)

Els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de goig; els
manaments del Senyor són transparents, il·luminen els ulls.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del
Señor es fiel e instruye al ignorante.

Venerar el Senyor és cosa santa, es manté per sempre; els determinis
del Senyor són ben presos, tots són justíssims.

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del
Señor es límpida
y da luz a los ojos.

Són més desitjables que l’or fi, més que l’or a mans plenes; són més
dolços que la mel regalimant de la bresca.
Lectura de la segona carta als Corintis (1Co 1, 22-25)
Els jueus demanen prodigis, i els grecs cerquen saviesa, però nosaltres prediquem un
Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus i, per als grecs, un absurd. Però és
poder i saviesa de Déu per a tots els qui són cridats, tant jueus com grecs. Perquè allò que
sembla absurd en l’obra de Déu és més savi que la saviesa dels homes, i allò que sembla
feble en l’obra de Déu és més fort que no pas els homes.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 2, 13-25)
Era a prop la Pasqua dels jueus, i Jesús va pujar a Jerusalem. En el recinte del temple
va trobar els venedors de vedells, de moltons i de coloms, i els canvistes asseguts als seus
llocs. Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots fora del temple, tant els moltons
com els vedells. Va tirar per terra les monedes dels canvistes i els va abocar les taules; i
digué als venedors de coloms:
—Traieu això d’aquí! No convertiu en mercat la casa del meu Pare!
Els seus deixebles recordaren allò que diu l’Escriptura: El zel del teu temple em
consumeix.
Llavors els jueus el van interrogar:
—Amb quin senyal ens demostres que pots obrar així?
Jesús els contestà: —Destruïu aquest santuari, i en tres dies l’aixecaré.
Els jueus replicaren:
—Aquest santuari ha estat construït en quaranta-sis anys, i tu el vols aixecar en tres
dies?

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos
del Señor son verdaderos y enteramente justos.
Más preciosos que el oro, más el oro fino; más dulces que la miel de un
panal que destila.

Pregària després comunió
Senyor, sovint mirem l’Església des de la llunyania, des de la desesperança, i no ens
adonem que hi ha canvis reals en l’Església. Ajuda’ns, Senyor, a mirar l’Església des de
l’esperança, des de dins, que nosaltres en formem part.
Esperit Sant, condueix l’Església a la humilitat de la Saviesa, en la riquesa de l’Amor
de Crist, la fraternitat plena i lliurada a totes les persones sense distinció.

Els immigrants s’aprofiten de la nostra Sanitat pública?
Es diu que els immigrants saturen la sanitat pública, que no la financen. Tal com explica
Amnistia Internacional, l’impacta fiscal de la immigració a Espanya, deixa un resultat positiu
que representa mig punt del PIB, és a dir, més de 5.000 milions d’euros. Amb altres paraules,
les persones migrants obtenen menys del que aporten, i gaudeixen de menys beneficis socials
que els autòctons. En quant a la financiació, des de 1999 la sanitat es paga a través d’impostos
indirectes, com l’IVA o el IRPF, i no mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social. Per
tant, els migrants que consumeixen i paguen aquest tipus d’impostos contribueixen a finançar
els serveis sanitaris.
Acabo amb una realitat que no pot esquivar-se: no hem d’oblidar que l’exili segueix
essent exili encara que s’estigui en la ciutat més bonica del món.
(Los immigrantes que vienen, GABRIEL Mª OTALORA. Eclesalia)

