VIDA PARROQUIAL

C.E. ANEM A CAMINAR
-Dissabte, 14 de març: Per les valls
d'Aiguafreda (Osona).
-Dissabte, 28 de març: Ruta per
l'Albera - Sant Genís d'Esprac i Sant
Martí de Baussitges (Alt Empordà)
-Dilluns, 23 de març: Montserrat
(Bages).
COMENÇA LA QUARESMA
Dimecres passat vam iniciar el temps
de Quaresma, que ens portarà a la
celebració del misteri pasqual, a
mitjan abril.
XERRADA QUARESMAL
Dilluns, dia 2 de març, hi haurà la
primera xerrada quaresmal. Serà a la
Biblioteca de Santa Susanna, a les 9
del vespre, amb el tema: “Com dir i
explicar als altres per què crec en
Déu” a càrrec de Mn. Joan M
Amich. Ho organitza la zona pastoral
de la Costa.

Diumenge I de aresma (A)

Jesús, el bon metge
He d’escollir el que més em convé
Pare,
la Quaresma em convida
a mirar la meva vida amb realisme.
Quan et dic que et voldria ser ﬁdel
i que t’estimo, soc sincer;
però, sovint, em sento feble
i cedeixo davant les temptacions
del consumisme, de la facilitat, del
poder...
Jesús, el teu Fill, també va ser
temptat
i sap molt bé què pot signiﬁcar
la temptació en la meva vida de cada
dia.
Per això, en el parenostre, ens fa
demanar
la teva força per no caure a la
temptació.
Ajuda’m a ser valent com ho va ser
ell!
Que, il·luminat per la teva paraula,
sàpiga escollir sempre el que més em
convé,
que és el que tu esperes de mi.
Josep Codina i Farrés

INFORMATIU

Diumenge II de Quaresma (A), 8
de març de 2020.
Gn 12,1-4a / Sl 32 / 2Tm 1,8b-10 /
Mt 17,1-9

GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
Dissabte que ve, dia 7, es farà una
nova sessió dels grups de reﬂexió
cristiana i catequesi. Serà a dos
quarts de 7 de la tarda als locals
parroquials.

FULL

ECONOMIA 23-2-20
Col·lecta ................................. 77,45
Caixetes .................................. 11,00
Caixetes ciris .......................... 48,24
Càritas .................................... 11,00
Menjador ................................ 25,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
1 de març del 2020 Núm. 838

1) Dins aquesta primera setmana de Quaresma tenim unes
paraules que ens parlen a nosaltres, pecadors, persones fràgils,
que ens equivoquem… i ho fa no per culpabilitzar-nos sinó per
recordar-nos amb tendresa que és justament en la nostra
condició de ‘malalts’ que el Senyor ens crida i compta amb
nosaltres.
Puc repetir-me avui, en l’estona de pregària, i durant el dia,
aquesta frase: “El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó
els malalts. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó
els pecadors”
I puc veure que aquest temps de Quaresma pot ser per a mi
un moment de trobada amb Jesús, el bon metge del meu cor…
2) Però Jesús no ha vingut només per donar-nos ‘la salut
del cor’, o ‘la pau del cor’. Ell ens ha vingut a cridar a ser
seguidors seus, per seguir els seus camins, per fer el bé com ell
va fer, per portar vida al nostre entorn com ell va fer…
Puc repetir-me també com a mantra en aquest dia aquestes
paraules: “Li digué: «Vine amb mi». Ell ho deixà tot, s'aixecà i
se n'anà amb Jesús”
3) Em puc preguntar, doncs, en aquesta quaresma: com em
puc deixar fer, deixar guarir per Jesús; com puc veure què vol
dir per a mi ‘aixecar-me’ i ‘anar amb Jesús’...
Llorenç Puig sj (www.espaisagrat.org)
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 (Gn 2,7-9.3,1-7a)
El Senyor-Déu modelà l’home amb pols de la terra, li bufà a la cara per fer-li
entrar un alè de vida, i es convertí en un ésser animat. Llavors el Senyor-Déu plantà
un jardí a Edèn, a la regió d’orient, i va posar-hi l’home que havia modelat. El
Senyor-Déu va fer néixer de la terra fèrtil totes les varietats d’arbres que fan goig de
veure i donen fruits gustosos. Al mig del jardí hi havia l’arbre de la vida i l’arbre del
coneixement del bé i del mal. La serp era el més astut de tots els animals que el
Senyor-Déu havia fet. Digué, doncs, a la dona: «Així Déu us ha dit que no mengeu
dels fruits de cap arbre del jardí?» La dona li respongué: «Podem menjar dels fruits
de tots els arbres del jardí, però dels fruits de l’arbre que hi ha al mig, Déu ha dit que
no en mengem ni els toquem, perquè moriríem.» La serp digué a la dona: «No
moriríeu pas! Déu sap que si un dia en menjàveu se us obririen els ulls i seríeu iguals
que els àngels: coneixeríeu el bé i el mal.» La dona, veient que el fruit de l’arbre era
bo per a menjar, que donava gust de veure i que era temptador això d’adquirir
coneixement, en collí i en menjà; en donà també al seu marit, que en menjà com ella,
i se’ls obriren a tots dos els ulls. Llavors s’adonaren que anaven nus i cosiren fulles de
ﬁguera per fer-se’n faldars.

Salm responsorial [50,3-4.5-6a.12-13.14 i 17]

Compadiu-vos de mi, Déu meu, / vós que estimeu tant; / vós, que sou
tan bo, esborreu les meves faltes; / renteu-me ben bé de les culpes, /
puriﬁqueu-me dels meus pecats.
Ara reconec les meves faltes, / tinc sempre present el meu pecat. /
Contra vós, contra vós sol he pecat, / i he fet el que és dolent als vostres ulls.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, / feu renéixer en mi un esperit
ferm. / No em llanceu de la vostra presència, / ni em prengueu el vostre
esperit sant.
Torneu-me el goig de la vostra salvació, / que em sostingui un esperit
magnànim. / Obriu-me els llavis, Senyor, / i proclamaré la vostra lloança.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 5,12-19)
Germans, per obra d’un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà
també la mort, que s’estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. [Abans que la
Llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no
consta quina és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps
que va d’Adam ﬁns a Moisès, ﬁns sobre aquells homes que no havien transgredit cap
precepte, com ho havia fet Adam. I Adam preﬁgurava l’home que havia de venir més
tard. Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per haver
fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s’ha estès

a tants per la gràcia d’un sol home, Jesucrist. És veritat: el do de Déu no es pot ni
comparar amb tot allò que va venir per haver pecat un sol home: el judici d’un de sol
tingué per desenllaç una condemna, mentre que el do de la gràcia fa justos els homes
després de moltes caigudes.] Així, doncs, si per haver fallat aquell tot sol va imperar la
mort per culpa d’ell, amb molt més motiu els qui reben aquesta sobreabundància de
gràcia i el do generós que els fa justos viuran i regnaran gràcies a un de sol, que és
Jesucrist. Per tant, així com per haver fallat un sol home es va estendre a tots la
condemna, també per haver estat just un de sol tots els homes són absolts i obtenen la
vida; així com, per haver desobeït aquell home sol, els altres van esdevenir pecadors,
també per haver obeït un de sol, esdevindran justos els altres.

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 4,1-11)
En aquell temps, l’Esperit conduí Jesús al desert perquè el diable el temptés.
Feia quaranta dies i quaranta nits que dejunava, i quedà extenuat de fam. El
temptador se li acostà i li digué: «Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es
tornin pans.» Jesús li respongué: «Diu l’Escriptura: “L’home no viu només de pa; viu
de tota paraula que surt de la boca de Déu”.» Llavors el diable se l’enduu a la ciutat
santa, el deixa dalt la cornisa del temple i li diu: «Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix;
l’Escriptura diu: “Ha donat ordre als seus àngels que et duguin a les palmes de les
mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres”.» Jesús li contesta:
«També diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor, el teu Déu”.» Després el diable se
l’enduu dalt una muntanya altíssima, li fa veure tots els reialmes del món i la seva
glòria i li diu: «Tot això t’ho donaré si et prosternes i m’adores.» Llavors li diu Jesús:
«Vés-te’n d’aquí, Satanàs! L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dona culte
a ell tot sol”.» Llavors el diable el deixà estar, i vingueren uns àngels per proveir-lo.

Pobresa a casa nostra
“A casa ens fem llum amb la tele, així ens estalviem uns euros de factura”, explica l’Esther
“Em van apujar el lloguer, em vaig quedar sense feina i no podia pagar”, explica la Paloma
Això són relats reals de persones dels barris més deprimits de Barcelona que no poden aixecar el
cap, testimonis que acompanyen un article de diari de fa poques setmanes que parla de la pobresa
a casa nostra i de l’informe de l’ONU sobre la pobresa a Espanya.
Tant a Barcelona com als afores dels nostres pobles costaners hi ha gent que mal viu en barraques.
D’aquesta notícia sortida al mateix temps en què es va cancel·lar el congrés del Mobile a
Barcelona, qui en va parlar? En canvi, qui parlava del Mobile? Tothom.
Què podem fer nosaltres per no quedar indiferents?
No deixar d’estar informats del patiment de la gent, pregar, parlar-ne, denunciar-ho, no defugir els
impostos, ser solidaris, etc
Les mobilitzacions de la societat tenen ara més força que mai, per què no ens hi posem?

