Diumenge 2 d’abril, Pasqua
1ª: AC, 10,34-43 Salm 118; 3ª :
Col. 3, 1-4; Ev Jo 1-9

CONTEMPLAR LA CREU
Aquests dies contemplarem la creu de
Jesús. Veiem-hi penjats totes les persones
que han de sortir de la seva terra per causes
de guerra, fam, violència.... totes aquelles
persones que han mort en el mediterrà,
camps de refugiats, ....I els que maten a Jesús, són la Comunitat internacional amb les
seves guerres allà on hi tenen interessos, i la
comunitat europea -nosaltres- que els
deixem morir en el mediterrani.

SETMANA SANTA
Què significa per a nosaltres viure
aquest temps? Què significa seguir Jesús en
el seu camí cap al Calvari, cap a la creu i la
resurrecció?
Significa sortir de nosaltres mateixos
per anar a trobar els altres, a la perifèria de
l'existència, als més allunyats, als oblidats,
als que necessiten comprensió, consol i
ajuda.
Viure aquest temps vol dir també entrar cada vegada més en la lògica de Déu,
de la creu i de l'Evangeli.
Sortir sempre amb l'amor i la tendresa
de Déu, en el respecte i la paciència, sabent

Diumenge RAMS Durant l’Any B.

C. E. ANEM A CAMINAR

CELEBRACIONS PASQUALS 18

Dilluns dia 26, excursió a les nostres
contrades: Turons entre Calella i Sant Pol
de Mar.

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

RAMS
Jesús no és un
suïcida. No cerca la
crucifixió. Mai no va voler el sofriment ni
per als altres ni per a ell. Tota la seva vida
s’havia dedicat a combatre’l allà on el
trobava: en la malaltia, en les injustícies, en
el pecat o en la desesperança. Per això ara
no va darrera de la mort, però tampoc la
defuig.
Seguirà acollint pecadors i exclosos
encara que la seva actuació irriti al temple.
Si acaben condemnant-lo, morirà també ell
com un delinqüent i exclòs, però la seva mort
confirmarà el que ha estat la seva vida
sencera: confiança total en un Déu que no
exclou ningú del seu perdó.
Continuarà anunciant l’amor de Déu
als últims, identificant-se amb els més pobres i menyspreats de l’imperi, per molt que
molesti en els ambients propers al
governador romà. Si un dia l’executen en el
suplici de la creu, reservat per a esclaus,
morirà també ell com un menyspreable
esclau, però la seva mort segellarà per
sempre la seva fidelitat al Déu defensor de
les víctimes.(José Antonio Pagola)

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
Dimarts Sant, 27 de març,
a 2/4 de 9 del vespre (20,30)

DIJOUS SANT

INFORMATIU

Col.lecta(Seminari): ................... 290,55
Caixetes ciris ............................... 36,25
Caixetes: ..................................... 23,90
Caixetes Càritas: .......................... 28,50
Menjador .................................. 130,00

que nosaltres posem les mans, els peus, el
cor, però és Déu qui guia i fa fecundes les
nostres accions.
(Papa Francesc)

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

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

DISSABTE SANT, VETLLA PASQUAL

FULL

ECONOMIA 18-03-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 737
25 de març del 2018

10 vespre: Vetlla Pasqual
Després de la Celebració hi haurà xocolata desfeta

PASQUA
Misses 10 i 12 del matí
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 profeta Isaïes (Is 50,4-7)
El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sàpiga
sostenir els cansats. Un matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti com un deixeble.
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrere: he parat
l’esquena als qui m’assota-ven i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat la
cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per
vençut; per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Salm responsorial 22 (21) 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Tots els qui em veuen es riuen de mi, / amb els llavis i amb el cap prenen
aires de mofa: / «S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs; / que el salvi, si
tant se l’estima.»

Salmo responsorial: 22 (21) 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Al verme, se burlan de mí, / hacen visajes, menean la cabeza: / “Acudió al
Señor, que lo ponga a salvo; / que lo libre, si tanto le quiere.”
Me acorrala una jauría de mastines, / me cerca una banda de malhechores; / me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos.
Se reparten mi ropa, / echan a suertes mi túnica. / Pero tú, Señor, no te
quedes lejos; / fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la asamblea te alabaré.
/ Fieles del Señor, alabadlo; / linaje de Jacob, glorificadlo; / temedlo, linaje de
Israel.

M’envolta una munió de gossos, / em rodeja un estol de malfactors, / m’han
lligat les mans i els peus, / puc comptar tots els meus ossos.
Es reparteixen entre ells els meus vestits, / es juguen als daus la meva
roba. / Almenys Tu, Senyor, no t’allunyis; / força meva, cuiteu a defensar-me.
Anunciaré als meus germans el teu nom, / et lloaré enmig del poble reunit.
/ Fidels del Senyor, lloeu-lo, / fills de Jacob, glorifiqueu-lo, / reverencieu-lo, fills
d’Israel.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2,6-11)
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat
amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet
semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es féu
obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la
terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare.
Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Marc (Mc 14,1-15,47)

Pregària de Michel Quoist

Presons invisibles
Hi ha moltes presons, Senyor, i sé que això no t’agrada. N’hi ha de conegudes amb
barrots ferms i botxins que castiguen durament. I d’altres on els botxins disfressats de
persones elegants, fereixen profundament sense deixar rastre.
Algunes s’anomenen simplement “presó” i altres: cofurna, ciutat, fàbrica, ball, pensió
o bé règim polític, sistema econòmic, societat anònima, contracte, llei, reglament. Però
Senyor, no ets pas tu qui les has inventat. Tu ens has fet lliures d’estimar-te o de rebutjarte. És l’home qui tanca en presons de pedra als que no pensen, no parlen o no actuen com
ell. És l’home qui ha aixecat de mica en mica presons invisibles a còpia d’avarícia, d’orgull
i d’egoisme. Senyor una part de la humanitat tanca l’altra a la presó.
Fill meu no són pas les presons de pedra les que més m’inquieten. Són necessàries
quan heu instaurat el desordre en el món. Quan hi reclouen els que no pensen com ells, Jo
en sofreixo. Perquè insulten el meu propi pensament. Però l’ànima els resta lliure i no li
poden impedir de pensar com vulgui. Però mira, les presons invisibles són les que més em
fereixen perquè molts dels meus fills hi neixen, hi creixen i hi moren.
Au fill, manifesta’t.
(de Michel Quoist: “Pregàries” 1960)

