RACÓ DE PREGÀRIA
RACÓ
DE PREGÀRIA

Diumenge 25 de febrer, II Quaresma
1ª: Gn 22,16-18;Sl 119; Ev: Mc 9, 2-10

ENTERRAMENT
Hem acompanyat amb la pregària a les
famílies de Bartomeu Termes Bernat, de 90
anys; José Ruiz Ginés, de 67 anys.

GRUP CELEBRACIONS
Dimarts dia 20, a les 8 de la tarda hi
ha reunió del Grup de celebracions.

UNA CANÇÓ
un any de la mort d’en Paco, P.G.
Sense vent
Pop. Sueca (Adap. Xesco Boix)

Sense vent, qui pot navegar?
Sense rems, qui és que avança?
Qui es separa d'un bon amic
sense cap recança?
Sense vent, jo puc navegar,
sense rems també avanço,
però em separo d'un bon amic
amb molta recança.
Però el vent ajuda a avançar
i els rems també fan falta,
però és la força de l'amistat
la que mou la barca.
És la vida que ens ha ajuntat
i la vida ens separa,
però els amics que ahir varen ser,
el meu cor els guarda.

Diumenge I QUARESMA

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT

Quaresma 2018

Divendres
dia 23,
a 2/4 de 9

Parròquia de Poblenou

XERRADES QUARESMALS
à Dilluns 19/02 a Arenys de
Munt:“Cristians en un món plural.
Experiència missionera”. Mn. Joan Soler

DEL
QUE
ENS
D’ALLIBERAR

HEM

La paraula de Déu avui ens convida a
alliberar-nos de:
· L’excés de soroll i de la por al silenci,
perquè només així podem trobar-nos amb
tot allò que és essencial en les nostres vides.
Perquè, “L’Esperit empenyé a Jesús
cap al desert “
· Cal alliberar-nos De la manca de fe,
com a condició per abraçar el Misteri de Déu
i obrir espais de confiança i esperança a
l’hora de fer el camí.
Com ens diu Jesús, “Convertiu-vos i
creieu en la bona nova”
· D’una vida còmoda, només així
podem estendre una mà al germà i experimentar en el nostre cor i dins de la comunitat
la presència del Regne de Déu.
Perquè, “ En el desert, on va passar
quaranta dies, Jesús va ser temptat per
Satanàs”

INFORMATIU

Col.lecta (Mans Unides): ........... 448,92
Caixetes ciris ............................... 54,39
Caixetes: ..................................... 74,79
Caixetes Càritas: .......................... 44,00
Menjador .................................... 20,00

Qui pot prendre el vent amb les mans?
Sense veu, qui és que parla?
I qui pot deixar el nostre món
sense una recança?

FULL

ECONOMIA 11-02-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 732
18 de gener del 2018

Cal fer-nos algunes preguntes davant de la
quaresma , encara que semblin paradoxals,
desprès de celebrar-la any rere any .
Quin és el sentit fonamental d’aquest temps
litúrgic?. Canvia les nostres vides o
simplement són uns dies de pietat, de memòria històrica o de vacances ?.
Caldria anar a les fonts per trobar el sentit original: mai es pot entendre com
un sacrifici, per alliberar-nos dels nostres pecats, la mort de Jesús en la
creu. Jesús és contrari al sacrifici. La seva mort violenta va ser una
conseqüència de la seva manera de viure, perquè ni el poder de Roma ni les
autoritats del Temple podien suportar la novetat de Jesús. Entre altres
motius:
- Per la seva manera sincera, coherent i lliure de pensar i actuar.
- Per la seva manera d’entendre i viure a Déu.
- Per posar en el centre de la seva vida i predicació al Regne de Déu i
no pas la llei de l’imperi ni la llei del Temple de Jerusalem.
- Per unir en un de sol l’amor a Déu i l’amor al germà.
- Per atrevir-se a proclamar que amb Ell, com a crucificat, estava Déu
i ho està en tots els crucificats de la història.
I nosaltres què fem ?. La bona nova de Jesús ens queda oblidada i
desfigurada. Portem segles dient que som seguidors de Jesús i en canvi
estem saturats de rituals i creences a vegades buides de sentit . Les nostres
vides no canvien i encara seguim dòcilment les consignes de la nova religió:
treballar, consumir i disfrutar, sense aturar-nos a pensar que la nostra
“societat del benestar” no pot ignorar a l’altra “societat del malestar”. Cal
alliberar-nos de la vida còmoda, de la manca de fe i de la por al silenci.
(Grup de Celebracions)
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 Gènesi (9, 12-15)
Déu digué:
—El signe de l’aliança que faig amb vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten,
per totes les generacions i per sempre, és aquest: 13 posaré el meu arc en els núvols com
a signe de la meva aliança amb la terra. 14 Quan jo cobreixi de núvols la terra i entre els
núvols aparegui el meu arc, 15 recordaré l’aliança que he fet amb vosaltres i amb tots els
éssers vius, i les aigües del diluvi no tornaran a destruir ningú.
Salm responsorial (25)
Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya’m els teus camins.
Encamina’m amb la teva veritat, instrueix-me, perquè tu ets el Déu que
em salves. A cada moment espero en tu.
Recorda’t, Senyor, de la teva tendresa i de l’amor que has guardat des
de sempre.
No et recordis dels pecats i de les faltes que he comès de jove; recorda’t
de mi, tu que estimes tant, tu que ets bo, Senyor.
El Senyor, bondadós i recte, ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils amb la seva justícia, els ensenya el seu camí.
Salmo responsorial (25)
Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos; guíame,
encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y salvador. ¡En ti confío a todas
horas!
Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado,
pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor,
acuérdate de mí, por tu gran amor y bondad.
El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los pecadores y guía
por su camino a los humildes; ¡los instruye en la justicia!
Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 1, 12-15)
Immediatament l’Esperit empenyé Jesús cap al desert. Hi va passar quaranta dies,
temptat per Satanàs; s’estava entre els animals feréstecs, i els àngels el servien.
Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de
Déu. Deia: -S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en
la bona nova.

QUARESMA.
1. Quaresma ve de “quaranta”.
“Quaranta anys” correspon a la durada d’una generació. D’aquí que el número
“quaranta” en si mateix també serveixi per expressar la idea d’una “acció completa” o de
“l’obra de tota una vida”.
2. La Quaresma fa referència als quaranta dies que, segons els relats dels tres
Evangelis Sinòptics, Jesús va passar al desert, superant les temptacions de Satanàs (que
significa “enemic”, “temptador”, “acusador”, fiscal...). Aquests quaranta dies de desert
viscuts en fidelitat a Déu “corregien” la infidelitat dels Israelites per culpa de la qual cap
dels que van sortir del País d’Esclavitud no va poder entrar a la Terra Promesa de la
Llibertat. Per això es diu que el seu Èxode va durar “quaranta anys”; és a dir: tota una
generació.
Jesús, ciutadà del Poble Elegit, realitza amb èxit aquest pas pel desert. Això li permet
“entrar realment” a la Terra Promesa i inaugurar-hi el “Regne de Déu” com a regne de
Llibertat.
3. Així els Evangelis ens presenten Jesús com la personificació de l’Israel Fidel.
La fidelitat de Jesús permet que es compleixin les Promeses de Déu fetes a la Humanitat a
través del Poble Elegit. Per això Jesús pot ser anomenat “el Messies” (“l’Elegit”).
“Messies” pròpiament vol dir “ungit”. La “unció” amb oli perfumat era el ritus pel
qual una persona, elegida per Déu per portar a terme una missió important, era presentada
al Poble. S’ungien especialment els Grans Sacerdots i els Reis.
4. En l’Església, la Quaresma són quaranta dies de conversió com a preparació
de la gran festa de la Pasqua. Va des del 1er. diumenge fins al Tridu Pasqual (Dijous,
Divendres i Dissabte sants).
Incoherentment, durant un temps, es va confondre “conversió” amb “penitència”. I
com que els diumenges són dies festius, no oportuns per a la penitència, es van treure del
còmput dels quaranta. Per a compensar-los, es va avançar el començament de la
Quaresma al Dimecres de Cendra.
Amb el concili Vaticà II es va recuperar l’autèntic significat de la conversió quaresmal.
Es va entendre que els diumenges eren precisament els millors dies per a la conversió,
donat que convertir-se, evangèlicament parlant, sempre inclou la idea de trobar la pròpia
llibertat en la comunió amb els altres, que és precisament allò que se celebra els diumenges.
Amb tot, per raons de tradició, no es va treure el Dimecres de Cendra.
5. Dintre el calendari, el temps de quaresma varia degut a la seva vinculació amb
la Pasqua. La Pasqua és una festa mòbil perquè no depèn només del Sol (calendari solar)
sinó també de la Lluna (calendari lunar). A l’Església Catòlica d’Occident es celebra el
primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera (en l’hemisferi nord).
Per tant, hi ha un marge de variació d’unes cinc setmanes, podent anar des del 21 de març
al 27 d’abril. (Pere Torras)

