Diumenge 25 de març, Rams
1ª: Is 50,4-7; Sl 21; 2ª: Fl 2,6-11;
Ev: Mc 14,1-15,47

ENTERRAMENT

«Cristians en un món plural: una
experiència en la política», a càrrec de
Joan Morell, exalcalde de Pineda de Mar,
exdiputat al Parlament de Catalunya.
DIA: Dilluns 19 de març, a 21.30h,
Locals parroquials (c/ Jaume I, 38) de
Santa Susanna.

Divendres,
23 de març,
a 2/4 de 9
del vespre
EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

Es necessiten voluntaris pel menjador
per poder rellevar els que han de marxar.

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

CELEBRACIONS PASQUALS 18
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Diumenge 18 de març, a les 12
Dimarts Sant, 27 de març,
a 2/4 de 9 del vespre (20,30)

DIUMENGE DE RAMS
3/4 de 12: Benedicció dels Rams

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

Per a la festa de Pasqua, Jerusalem acull
pelegrins de totes les nacions. Tot i haver-hi molta
gent, l’arribada de Jesús i els seus deixebles no
passa desapercebuda. Una multitud l’aclama rei a
l’entrar a Jerusalem; tots parlen del miracle que va realitzar a casa de Llàtzer
... I els grecs, demanen veure-ho ... Quan els deixebles li ho comuniquen,
Jesús respon amb un discurs i ens vam quedar sense saber el que va passar
amb els grecs ... ¿Va anar a veure’ls? Sembla que Jesús no entra en la dinàmica
de satisfer les persones que volen donar un cop d’ull al “Rei”. El seu camí és
un altre.

RACÓ DE PREGÀRIA

C. E. ANEM A CAMINAR
CÀRITAS

Viure com un gra de blat

RACÓ DE PREGÀRIA

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Maris Barón
cantón, de 93 anys.
El dia 24, sortida a Tavertet.

Diumenge V de Quaresma any B.

DIVENDRES SANT
10 matí: Viacrucis
6 tarda: Celebració de la
Passió

DISSABTE SANT,
VETLLA PASQUAL
10 vespre: Vetlla Pasqual

PASQUA
Misses 10 i 12 del matí

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 268,16
Caixetes ciris ............................... 40,68
Caixetes: ..................................... 22,00
Caixetes Càritas: .......................... 25,70
Menjador .................................... 20,00

XERRADA QUARESMAL

FULL

ECONOMIA 11-03-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 736
18 de març del 2018

Jesús va a dir alguna cosa que costa entendre. Tant als deixebles de
llavors com a nosaltres avui. Però les dificultats de llavors i ara no són les
mateixes. Em sembla que a nosaltres ens costa el llenguatge, sobretot la paraula
“glorificar”. Glorificar Déu és exaltar els seus atributs com ara la seva santedat,
fidelitat, misericòrdia, gràcia, amor ... Quan Jesús diu que ha arribat l’hora
que sigui glorificat el Fill de l’home, vol dir que ha arribat l’hora que s’exalten
els seus atributs ... Els seus atributs reals, que no són el de fer miracles i
prodigis, que no són el de ser rei ... són com un gra de blat, que cau a terra i
mor, per donar fruit.
Tota la seva vida, Jesús lluita per acabar amb les falses idees sobre Déu,
com per exemple que Déu és controlador, dur, exigent, castigador o que Déu
és un Rei totpoderós que ens tracta com titelles ... Ahir i avui Jesús ens explica
que Déu és com un gra de blat. Contemplem doncs la bellesa i la simplicitat
dels grans de blat, que cauen a terra, que moren, que es converteixen en
espigues amb què es prepara el nostre pa de cada dia. Així és Jesús, així és el
Pare i així és l’Esperit Sant. Seguir Jesús és viure com un gra de blat.
P. L.
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 profeta Jeremies (Jr 31, 33-34)
Diu el Senyor: L’aliança que jo pactaré amb el casal d’Israel després d’aquells dies
serà aquesta: Posaré la meva llei en el seu interior, l’escriuré en el seu cor. Llavors jo seré
el seu Déu i ells seran el meu poble. Ho dic jo, el Senyor. 34 Ja no caldrà que s’instrueixin
l’un a l’altre dient: “Coneixeu qui és el Senyor”, perquè des del més petit fins al més gran,
tots em coneixeran. Perdonaré la seva culpa, no em recordaré més del seu pecat. Ho dic
jo, el Senyor.
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.
Déu meu, crea en mi un cor ben pur, fes renéixer en mi un esperit ferm. No
em llancis fora de la teva presència, no em prenguis el teu esperit sant.
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.
Lectura de l’evangeli de Sant Joan (Jn 12,20-33)
Entre els qui havien pujat per adorar Déu amb motiu de la festa hi havia alguns grecs.
21 Aquests anaren a trobar Felip, que era de Betsaida de Galilea, i li demanaren:
—Senyor, voldríem veure Jesús.
22 Felip anà a dir-ho a Andreu, i tots dos ho digueren a Jesús. 23 Ell respongué:
—Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat. 24 Us ho ben asseguro: si el
gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit.
25 Els qui estimen la pròpia vida, la perden, i els qui no l’estimen en aquest món, la guarden
per a la vida eterna. 26 Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo
m’estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus.
27 »Ara em sento contorbat. Què he de dir? Pare, salva’m d’aquesta hora? Però jo
he vingut per arribar en aquesta hora! 28 Pare, glorifica el teu nom.
Aleshores una veu va dir del cel estant: —Ja l’he glorificat i encara el glorificaré.
29 Quan la gent que eren allà ho van sentir, deien que havia estat un tro. D’altres
replicaven: —Un àngel li ha parlat.
30 Jesús els digué:
—Aquesta veu no s’adreçava a mi, sinó a vosaltres. 31 Ara arriba la condemna
d’aquest món, ara el príncep d’aquest món serà llançat a fora. 32 I jo, quan seré enlairat
damunt la terra, atrauré tothom cap a mi.
33 Deia això indicant de quina manera havia de morir.

Salmo Responsorial (Sal 51)
Ten compasión de mí, oh Dios, por tu misericordia, por tu inmensa ternura borra mi iniquidad. Lávame más y más de mi delito y purifícame de mi
pecado.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, implanta en mis entrañas un espíritu
nuevo; no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu;
Dame la alegría de tu salvación y que el espíritu generoso me mantenga
firme. Enseñaré tus caminos a los descarriados, los pecadores volverán a ti.

«Dia del Seminari», 17-18 de març: “Apòstols pels joves”.
Aquest curs el Seminari Diocesà de Girona compta amb quatre seminaristes, en
Dagoberto Rojas, Llançà i Castelló d’Empúries; L’Antoni Coll,Caldes de Malavella;
l’Héctor Fernández i l’Edgar Jaulent La Bisbal d’Empordà.
Els ingressos i les despeses de l’any passat, a grans trets són aquests:
* la col·lecta del Seminari 75.341,14 euros.
* Una part d’aquesta quantitat recollida ha anat destinada a pagar el cost de vida
d’aquests seminaristes 34.497,74; matricules a la Facultat de Teologia 13.088,64. A Girona:
nómines personal de la casa 10.387,18; al manteniment del Seminari Diocesà, 36.172,10

Del que cal alliberar-nos
Aquest cinquè diumenge de quaresma,
ens mostra una imatge senzilla que tots podem
entendre: si el gra de blat, quan cau a terra, no
mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit.
No és una norma moral, no és cap llei
imposada. És la dinàmica que fa fecunda la vida
de qui pateix mogut per l’amor. És una idea
repetida per Jesús moltes vegades: qui s’agafa
egoistament a la seva vida, la perd; qui sap
entregar-la amb generositat, genera més vida.
La paraula de Déu avui ens convida a
alliberar-nos de:
· Viure centrats en nosaltres mateixos,
vivint una vida mediocre i estèril; perquè el
nostre pas per aquest món no ajudaria a fer-lo
més humà.
· Tenir un mirada tancada a les necessitats
dels altres, a la diversitat de persones que
trobem. Jesús va passar per la vida fent el bé,

acollint cada persona i la seva realitat.
· Gaudir de les comoditats que tenim
sense agrair, sense arriscar, sense compartir, sense comprometre’ns...

Després de la comunió
On és la font de la confiança? És
en Déu el qual ens ofereix sempre el seu
perdó i la seva presència.
Amb el seu perdó, Déu esborra allò
que ens ha ferit, a vegades des de la infantesa. Acollir el seu perdó permet de
no ser esquinçats per la memòria de
certs esdeveniments, fins i tot llunyans.
Aleshores diem a Déu i podem cantar: “Tu que ens estimes, el teu perdó i la
teva presència fan néixer en nosaltres la
llum i la teva lloança”

