Diumenge 18 de febrer, I Quaresma
1ª: Gn 9, 12-15; Sl 25; Ev: Mc 1,12-15

CÀRITAS
Assistents al menjador:
Any 2017, hem repartit 8.618 àpats.
I el gener passat, 719 àpats repartits.

GRUPS
REFLEXIÓ - CATEQUESI
Dissabte vinent dia 17, tornem a tenir
sessió dels Grups de Reflexió- Catequesi.
A 2/4 de 7 de la tarda.

COMENÇA QUARESMA
Diumenge vinent, dia 18, comença els
diumenges de Quaresma. Aquestes
celebracions ens han d’ajudar a alliberarnos d’allò que cal treure’ns de sobre per
tenir una vida digne.

EL TEMPS
Aprofitem el temps
Cada dia tenim 86.400 segons de
temps. És com un crèdit que ens donen cada
dia. Però el podem perdre de cop, algunes
vegades ens avisen, altres no.

C.E. ANEM A CAMINAR
El dia 17 el Centre excursionista fa la
sortida cultural a Sant Miquel de Fluvià.

Aquest cap de setmana ens afegim amb
la col.lecta a la campanya de Mans Unides:
ens passem la vida compartint.
«Comparteix el que importa».
Enguany Mans Unides ens proposa el
projecte de «Millora de les condicions
educatives en escola secundària»
(47.090,00) a Burkina Faso.

Diumenge VI de Durant l’Any B.
Preguem amb l’Evangeli
El leprós s’acosta a Jesús i li demana
de ser purificat. En Jesús pot més la
compassió que l’obligació legal, toca el
leprós i queda pur. No podia fer altra cosa
aquell que va proclamar l’amor com el
suprem manament.

UN BISBE
Pere Casaldàliga, fa 90 anys
El 16 de febrer, Pere Casaldàliga farà
90 anys. Ha estat i és un referent per a molts.
Podem dir d’ell que és un profeta
d’avui, un bisbe pobre i dels pobres, que
denúncia la injustícia. Un bisbe sense Mitra
ni bàcul, o més ben dit, sí amb Mitra que és
un barret de palla; el bàcul, un rem; i l’anell,
fet de Tucum (coco petit de l’Amazònia).
Compromès amb els indígenes, els indis,
negres, camperols....i, per això, amenaçat
de mort. Un gran poeta que ens ha fet molt
de bé.
Avui, ens volem recordar d’ell i retreli homenatge.

HO HEM LLEGIT
Del poema “la fe” d’en David
Jou
Tenir fe no és creure a cegues allò que
no s’entén, sinó admetre que allò que no
s’entén pot estar ple de promeses i de vida.
No és rendir-se a un conqueridor sinó donar la benvinguda a un visitant que ens parla
de contrades que abans d’ell no hauríem ni
gosat imaginar.

Alguns polítics fan de la desobediència
una virtut, altres fan del compliment de la llei un valor absolut i indefugible.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 151,02
Caixetes ciris ............................... 49,03
Caixetes: ..................................... 69,85
Caixetes Càritas: .......................... 64,45
Menjador .................................. 250,00
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 731
11 de febrer del 2018

Jesús, tu ens dius que la llei suprema és el manament de l’amor, i per això
vas transgredir normes i et vas complicar la vida, cada cop més, fins a la mort
en creu.
La teva desobediència va donar fruit i ens esperona a desobeir tantes
lleis injustes que encara avui discriminen i descarten persones i justifiquen
legalment comportaments clarament immorals envers els leprosos i marginats
d’avui.
Però no vas ser un provocador, com no ho era el teu deixeble Pau. No
buscaves l’enfrontament sinó la conversió dels cors.
En la lluita per canviar tantes situacions injustes que perduren, dona’ns
un cor pacífic i sempre obert al diàleg.
Reflexió del llibret de «la Missa de cada dia» de la editorial
Claret
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 13,1-2.44-46)
El Senyor digué a Moisès i a Aharon: «Si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions
que facin témer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aharon o a un dels seus fills
sacerdots. Els qui pateixen del mal de la lepra han d’anar escabellats, amb els vestits
esquinçats, tapats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!” Mentre el mal persisteixi
són impurs, i han de viure sols, fora del campament.»

Salmo Responsorial

(Sal 31)

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su
pecado; dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito
.
Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré
al Señor mi culpa», Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, los de corazón since-

Salm responsorial [31,1-2.5.11 (R.: cf. 7)]
ro.
Feliç el qui ha estat absolt de la falta i ha vist sepultat el seu pecat. Feliç
l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa, i dintre seu ja no manté l’engany.
M’he decidit a reconèixer la falta, no us he amagat més el meu pecat. Tan
bon punt m’ho he proposat, Senyor, m’heu perdonat la culpa comesa.
Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor; homes rectes, aclameu-lo.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 10,3111,1)
Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu.
No sigueu mai ocasió d’escàndol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l’Església de
Déu, tal com ho faig jo, que en tot procuro d’adaptar-me a tots, i no busco allò que em
convé a mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin. Seguiu el meu exemple, tal com
jo segueixo el de Crist.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 1,40-45)
En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s’agenollà i li digué, suplicant-lo: «Si
voleu, em podeu purificar.» Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull:
queda pur.» A l’instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar,
després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d’anar a fer-se examinar
pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja
era pur. Però ell, així que se n’anà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho
conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de
quedar-se a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.

Bisbe Pere, Dom Pedro
Amb motiu dels 90 anys de Pere Casaldàliga
El curs seré de l’Araguaia, ple de vida i
donant vida, és testimoni del pas
fratern del bisbe Pere Casaldàliga: veu
de l’Evangeli, de la radicalitat cristiana,
del compromís per la justícia, de la
defensa dels pobres i els indígenes.
De conviccions profundes i
transparents, des de la saviesa i
coherència del seu testimoni, sacseja
una Església que trontolla
d’incongruències, i reivindica la utopia
del Regne i de les seves causes. És
testimoni de Jesús viu, lluny del poder i
la riquesa.
Les veritables lliçons dels grans mestres,
poden semblar humils, però amaguen un
profund sentit transformador, com les de
Jesús als deixebles. I com les de Pere
Casaldàliga. Lliçons de vida per a la
humanitat, en un món que es transforma
i ens transforma a una velocitat
vertiginosa.

Pere Casaldàliga ens recorda com el
consumisme està consumint les
persones, i alhora, ens alerta de la
deshumanització de la humanitat. La
seva vida de fe, immersa en les comunitats
indígenes, el fan transmetre una mirada
transcendent de Déu i la humanitat
donant-se la mà, junt amb la Mare Terra.
Actualment tenim la possibilitat d’escoltar,
veure i llegir els profetes d’avui. Escoltarlos sense filtres i impregnar-nos del seu
missatge, ens ensenya a construir el
Regne. La utopia és el reclam i l’estímul,
el camí per on avançar cap a Jesús.
Gràcies Pere Casaldàliga pel teu
compromís i testimoni. Hem d’atendre a la
crida que ens fas: ser paraula
transmissora de la Paraula. Humilment
vas arribar al Mato Grosso. Humilment un
dia marxaràs. Però et quedaràs per
sempre, allà i aquí, fidel testimoni
d’Evangeli.
MJH

