Diumenge 18 de març, V Durant l’Any
1ª: Jr 31, 33-34; Sl 51; Ev: Jn 12,20-33

HORARIS
CELEBRACIONS PASQUALS
Al dins d’aquest full trobareu els
horaris de les celebracions pasquals
d’enguany.
Recordeu: dia 18, Celebració del
Perdó

DIA DEL SEMINARI
El proper cap de setmana és el Dia del
Seminari, amb el lema: «Apòstols pels
joves». La col.lecta serà per aquesta finalitat.

GRUPS
REFLEXIÓ - CATEQUESI
Dissabte dia 17, a 2/4 de 7 de la tarda, hi ha sessió dels Grups de Reflexió cristiana - catequesi.

XERRADA QUARESMAL
Dilluns, dia 19 a Santa Susanna
“Ser cristià en la política”

GRUP CELEBRACIONS
Dimecres dia 14, reunió del Grup de
Celebracions, a 1/4 de 9 del vespre.

Diumenge IV de Durant l’Any B.

La quaresma és un camí de salvació si
tenim la mirada i la fe posada en Jesús.
Si contemplem la creu amb un cor
esperançat i ple d’amor, vindrà en el món la
veritat, la justícia i la pau del Crist ressuscitat.
Ens dirà els Efesis que “Déu és ric en
misericòrdia”. Si Déu és estimació, nosaltres
no podem deixar d’estimar al nostre germà.
Treiem-nos de sobre les fulles caduques que
no serveixen i que ens destorben per estimar.
L’evangeli ens corroborà que Déu
existeix per estimar, i Jesús és font de salut
pels qui miren amb fe. Deixem caure les fulles
de la manca de fe, de la prepotència i de
l’orgull que només fan que apartar-nos dels
nostres germans.

DESPRÉS COMUNIÓ
Siguin quines siguin les nostres foscors,
la humil confiança en Déu passa i torna a
passar per nosaltres com un corrent de vida.
Ens pot néixer aquesta pregària: “Jesús el Crist, Llum interior, no deixis pas que
em parlin les meves tenebres”. Aquests mots
van ser escrits per un cristià d’Àfrica del
Nord, San Agustí, quan la mort s’havia
emportat uns quants dels seus.
Quan travessem períodes ressecs, ben
poca cosa pot descloure una flor en el desert.
Un creient de molt temps abans de Crist
ens feia aquesta invitació: “abandona la
tristesa, que Déu et condueixi vers la joia”.

Senyor, salva’ns!
Se sol pensar que quan
actuem bé, Déu ens beneeix; i
al contrari, quan actuem
malament Déu ens castiga
inexorablement, és així?
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Jo penso que, quan actuem
bé, necessitem sempre la
benedicció de Déu. Però, no
necessitem més que mai la
benedicció de Déu quan estem
desviats i en fals? Sense un Déu
salvador, estem perduts!
Per pròpia experiència reconeixem que sovint l’equivocació, la
confusió, el límit i la malícia ens minva, ens despista i ens empetiteix.
Per això necessitem “ajuda, alliberació i salvació”. Déu no falla al
nostre crit d’auxili...
Però això no n’hi ha prou de “saber-ho”. Això s’ha de “vivenciar”.
Es podria acabar aquesta reflexió amb aquesta pregunta personal: de què m’ha salvat el Senyor?
M.E.

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 de la carta de Sant Pau als Efesis (Ef 2, 4-10)
Déu, que és ric en misericòrdia, ens ha estimat amb un amor tan gran 5 que ens ha
donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts pels nostres pecats: és per
gràcia que heu estat salvats! 6 Per mitjà de Jesucrist, Déu ens ha ressuscitat amb ell i ens ha
entronitzat dalt al cel juntament amb ell; 7 així, davant els segles que vindran, i en virtut de
la bondat que ens ha tingut en Jesucrist, ha volgut deixar ben clara la incomparable riquesa
de la seva gràcia. 8 És per la gràcia que heu estat salvats per mitjà de la fe! I això no ve de
vosaltres: és un do de Déu. 9 No és fruit de les obres, perquè ningú no pugui gloriar-se’n.
10 Som obra seva: Déu ens ha creat en Jesucrist, i ens ha destinat a realitzar les bones
obres que ell mateix havia preparat perquè visquéssim practicant-les.
Salm Responsorial (Sl 51)
Compadeix-te de mi, Déu meu, tu que estimes tant; tu que ets tan bo,
esborra les meves faltes. Renta’m ben bé de les culpes, purifica’m dels pecats.
Ara reconec les meves faltes, tinc sempre present el meu pecat.
Tu que estimes la veritat al fons del cor, m’ensenyes dintre meu a tenir
seny. Fes que torni a sentir els crits de festa, Déu meu, crea en mi un cor ben
pur, fes renéixer en mi un esperit ferm.
Torna’m el goig de la teva salvació, que em sostingui un esperit magnànim.
Ensenyaré els teus camins als pecadors i tornaran a tu els qui t’han abandonat.
Obre’m els llavis, Senyor, i proclamaré la teva lloança.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 3, 14-21)
I així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també el Fill de l’home ha de ser
enlairat, perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna. Déu ha estimat tant el món que
ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida
eterna. Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvarlo per mitjà d’ell. Els qui creuen en ell no són condemnats, però els qui no creuen ja han
estat condemnats, perquè no han cregut en el nom del Fill únic de Déu. La condemna ha
arribat per això: quan la llum ha vingut al món, els homes s’han estimat més la foscor que la
llum, ja que les seves obres eren dolentes. Tots els qui obren el mal tenen odi a la llum, i no
s’acosten a la llum perquè quedarien al descobert les seves obres. Però els qui viuen
d’acord amb la veritat s’acosten a la llum perquè es vegin les seves obres, ja que les fan
segons Déu.

Salmo Responsorial (Sl 51)
Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis
culpas. ¡Lávame de mi maldad! ¡Límpiame de mi pecado! Reconozco que he
sido rebelde; mi pecado no se borra de mi mente.
En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Lléname de gozo y alegría; alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades.
Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación; sostenme con tu espíritu
generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se
vuelvan a ti. Señor, abre mis labios, y con mi boca te cantaré alabanzas.
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CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

DIVENDRES SANT

18 de març, a les 12
30 de març
10 matí: Viacrucis
Dimarts Sant, 27 de març,

Diumenge

a 2/4 de 9 del vespre (20,30)

6 tarda: Celebració de la
Passió

DIUMENGE DE RAMS

25 de març
3/4 de 12: Benedicció dels Rams
DIJOUS SANT

29 de març

8 del vespre:
Celebració Sant Sopar
9 vespre, sopar comunitari:
tothom es porta el seu sopar.
10 del vespre: Pregària

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL

31 de març
10 vespre: Vetlla Pasqual
PASQUA

1 d’abril
Misses a les 10 i 12 del
matí

