VIDA PARROQUIAL

C.E. ANEM A CAMINAR
-Dilluns, 24 de febrer: Corçà (Baix Empordà)
QUARESMA
Dimecres que ve, dia 26, serà el Dimecres
de Cendra i diumenge, 1 de març, el primer
diumenge de Quaresma. El missatge del
papa Francesc per a aquest temps litúrgic
que estem a punt de començar porta per
títol aquesta frase de sant Pau: “Us ho
demanem en nom de Crist: deixeu-vos
reconciliar amb Déu!” (2Co 5,20).
XERRADES QUARESMALS
La zona pastoral de la Costa (arxiprestats de
la Tordera i el Maresme) organitza aquestes
conferències quaresmals, durant quatre
dilluns, a Santa Susanna (Biblioteca).
2 de març: “Com dir i explicar als altres:
Crec en Déu” (Mn. Joan Amich)
9 de març: “En Déu hi puc creure tot
sol” (Mn. Joan Amich).
16 de març: “El camí de la increença cap
a la fe” (Mn. Joan Soler).
23 de març: “Lloat sigueu, oh Senyor
nostre!” (Mn. Pere Carreras)

Jesús,
amb el teu missatge has trasbalsat el món.
Ens fas passar dels criteris
de la dignitat, del poder i dels honors
al món de Déu, que és un món
d’amor, d’igualtat, de servei, de respecte.
En aquest món, no hi pot haver lloc
per a les enemistats ni les rivalitats ni el
menyspreu.
En cada persona hi hem de veure
un germà, una germana de la mateixa
família,
un ﬁll, una ﬁlla del mateix Pare,
un company, una companya per a
l’eternitat.
Ja sé que això sona molt estrany
per a la mentalitat de la nostra societat,
però em sembla que el que ens proposes a
tots
és el millor camí per ser vertaderament
humans
i per poder viure una pau vertadera.
Josep Codina i Farrés
RACÓ DE PREGÀRIA
El proper divendres, dia 28, hi haurà el
racó de pregària a l’església parroquial.
Començarà a dos quarts de nou del
vespre.

Diumenge VII durant l'any (A)

Perfectes

INFORMATIU

Diumenge I de Quaresma (A), 1 de
març de 2020.
Gn 2,7-9.3,1-7a / Sl 50 / Rm 5,1219 / Mt 4,1-11

L’amor és exigent!

FULL

ECONOMIA 16-2-20
Col·lecta ............................... 115,37
Caixetes ................................... - - Caixetes ciris .......................... 28,69
Càritas .................................... 15,00
Menjador ................................ 27,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
23 de febrer del 2020 Núm. 837

L’aspiració a la perfecció i la lluita per superar
les imperfeccions han estat un tema recurrent en la
història de l’espiritualitat cristiana. Llibres com Camí de
perfecció, de santa Teresa de Jesús, o, més recentment, L’art d’aproﬁtar les nostres
faltes, de Joseph Tissot, són uns bons exponents d’aquesta tendència.
Avui, en el nostre món secularitzat també detectem uns esforços renovats, o
almenys uns plantejaments nous, per assolir l’excel·lència en molts àmbits.
Corrents com el transhumanisme es proposen alliberar cada vegada més la vida de
les persones d’aquells factors que limiten les seves possibilitats actuals.
En aquest context, a l’evangeli d’aquest diumenge hi trobem, en boca de
Jesús, un imperatiu: “Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial”. A la
traducció litúrgica hi llegim: “Sigueu bons del tot”. Naturalment, la perfecció
inclou la bondat. Una persona que ha tocat sostre en el seu procés de creixement i
de maduració serà, necessàriament, algú ple de bondat.
Abans de formular aquest imperatiu, Jesús fa un parell de reﬂexions que
n’aclareixen el sentit. Primer diu que estaríem lluny de la perfecció si ens
quedéssim en el terreny de la reciprocitat: estimar només els qui ens estimen i no
els enemics, “ull per ull, dent per dent”, etc. I després manifesta que si ens
limitéssim a actuar com tothom –com els pagans i els publicans– no faríem res
d’extraordinari i, per tant, encara tindríem molt de camí per córrer.
Hem de ser perfectes, ens diu Jesús, com ho és el nostre Pare del cel. I això
signiﬁca prendre’n model i, alhora, comptar amb la força que rebem d’ell per ferho possible.
El que queda ben clar, en el missatge de Jesús, és que el camí de la
perfecció passa per l’amor incondicional i pel perdó sense límits. És un missatge
exigent, però la perfecció té aquest cost.
Josep Casellas
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura del llibre del Levític (Lv 19,1-2.17-18)
El Senyor digué a Moisès: «Digues a tota la comunitat dels
israelites: sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant.
»No tinguis malícia als teus germans dins el teu cor. Reprèn els altres, si
cal; així no et faràs responsable del seu pecat. No et vengis ni guardis
rancúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres com a tu mateix.
Jo sóc el Senyor.»

Salm responsorial [102,1-2.3-4.8.10.12-13]

Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix
el seu sant nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’oblidis
dels seus favors.
Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; /
rescata de la mort la teva vida / i et sacia d’amor entranyable.
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric
en l’amor. / No ens castiga els pecats com mereixíem, / no ens
paga com deuria les nostres culpes.
Llença les nostres culpes lluny de nosaltres / com l’Orient
és lluny de l’Occident. / Com un pare s’apiada dels ﬁlls, / el
Senyor s’apiada dels ﬁdels.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 3,16-23)
Germans, ¿no sabeu que sou un temple de Déu i que l’Esperit de
Déu habita en vosaltres? Si algú profana el temple de Déu, Déu li’n
demanarà compte, perquè el temple de Déu és sagrat, i aquest temple
sou vosaltres. Que ningú no s’enganyi ell mateix. Si entre vosaltres algú
es té per savi segons la saviesa del món present, que es faci ignorant, per
poder arribar a ser savi de veritat. Perquè, davant de Déu, la saviesa
d’aquest món és ignorància. L’Escriptura diu: «Fa caure els savis en els
seus propis paranys.» I també: «El Senyor sap què valen els pensaments
dels savis: no s’aguanten més que el fum.» Per tant, que ningú no es
gloriï de ser seguidor de cap home. Tot és vostre: Pau, Apol·ló, Quefes,
el món, la vida, la mort, el present, el futur. Tot és vostre, però vosaltres
sou de Crist, i Crist és de Déu.

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 5,38-48)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que, als
antics, els van dir: “Ull per ull, dent per dent.” Doncs jo us dic: No us hi
torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li
també l’altra. Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit,
dona-li també el mantell. Si algú t’obliga a portar una càrrega un quart
d’hora de camí, porta-li mitja hora. Dona a tothom qui et demani, no et
desentenguis del qui et vol manllevar. Ja sabeu que van dir: “Estima els
altres”, però no els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els enemics,
pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu ﬁlls del vostre Pare
del cel: ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i
injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa
mereixeu? Els publicans, no fan també el mateix? I si només saludeu els
germans, què feu d’extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix?
Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial.»
L’INFERN I EL PARADÍS

Un bon dia van demanar a un savi xinès com veia l’infern i el
paradís.
- A l’infern, va dir, veig uns homes asseguts al davant d’una taula
molt ben parada i plena de bons menjars, però que es moren de fam
perquè els bastonets que fan servir per menjar mesuren dos metres i no
els poden fer servir.
- Al paradís, hi veig els mateixos homes asseguts a la mateixa taula
i amb els mateixos menjars. Tots són feliços i estan ben tips perquè fan
servir els mateixos bastonets per donar menjar a qui tenen assegut al
davant seu.
PARAULES PER PENSAR: SOLIDARITAT / GENEROSITAT / COMPARTIR

MEDITEM:

Sense solidaritat entre les persones, la vida es fa més difícil. Si
ajudem els altres i els altres en ajuden, tots plegats viurem millor.
Fins i tot hi ha algú que ha dit: només tenim el que donem. Hi
estàs d’acord? Pensa experiències en què has donat i has rebut de
manera que tothom hi guanyi.
CONTES PER PENSAR (www.alcoberro.info)

