VIDA PARROQUIAL
ECONOMIA 17-3-19
Far Cap de Creus,

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

24 de març del 2019 Núm. 789

hora 8 matí
Col·lecta: ............................. 360,80 Parroquia Poblenou Pineda de Mar.
Caixetes.................................31,60
TERCER DIUMENGE DE
Caixetes Càritas: .................... 25,00
QUARESMA
Menjador:............................ 215,00
“Quins fruits podem donar?” és
Diumenge IV de Quaresma C, 31 l’interrogant que ens plantegem en
aquest tercer diumenge de
de març de 2019.
Is 5,9a.10-12 / Sl 33 / 2Co 5,17-21 / Quaresma, en el marc del lema
general que el grup de celebracions
Lc 15,1-3.11-32
ha escollit per a aquest temps
C.E.ANEM A CAMINAR
litúrgic: “Caminem amb Jesús cap a
Sortida dia 25 de març 2019 a la Pasqua”.
PARATGE DE LA TUDELA

Diumenge III de Quaresma (C)
EL NOI AFRICÀ

Josep Codina

FULL

INFORMATIU

Soc responsable

Pare,
em recordes que soc responsable
del que soc i del que tinc,
del que faig i del que deixo de fer.
El teu amor de Pare espera i desitja
que produeixi fruits abundants i bons
per al bé dels germans i per a la meva felicitat.
Saps que només em podré realitzar com cal
si desenvolupo les meves capacitats.
Sempre m’ofereixes la teva ajuda,
però mai no faràs les coses sense mi.
Jesús, el teu Fill, amb l’exemple
de la figuera que no produïa fruit,
ens parla de la teva paciència
però, també, de la teva exigència.
Ajuda’m a viure cada instant
amb amor i responsabilitat
perquè faci la teva voluntat
pel bé de tots i així els estimuli
a avançar per camins de vida eterna.

La lectura de l’Evangeli de Lluc d’aquesta
setmana m’ha fet recordar una experiència viscuda fa
uns mesos i que m’agradaria compartir amb vosaltres.
L’Evangeli ens explica una paràbola on el propietari
d’una vinya hi tenia una figuera plantada. Un home va anar a
trobar-hi fruit i no n’hi trobà. Donat que feia ja tres anys que la figuera
no produïa figues, li va dir al vinyater que la tallés. Per què ha d’ocupar
la terra inútilment? En el seu lloc s’hi pot plantar qualsevol arbre que
doni fruits. Aleshores el vinyater li va dir al propietari que deixés la
figuera encara un any més i que si no donava fruit en aquell temps, la
podria tallar. Això ens diu que la vida és un do rebut, però tenim
l’obligació, cadascú d’acord a les nostres capacitats i possibilitats, de
rendibilitzar-la.
Fa uns mesos vaig tenir l’oportunitat de conèixer un noi africà de
16 anys. Havia arribat sol, després de creuar el Mediterrani en una
pastera i pujar fins a Barcelona en un camió. Per sort, va poder ser
tutelat per l’entitat pública i en una de les ocasions que vaig tenir de
parlar amb ell, em va sobtar el missatge d’esperança que em transmetia.
No em parlava de rancúnia, no em parlava del passat i no em parlava de
la misèria que havia deixat al seu país. Em parlava del futur, d’aprendre
un ofici, de formar una família. Em parlava de viure....
I ben pensat, semblava que el noi africà hagués llegit la paràbola
de la figuera. Va rebre la vida com un do de Déu al seu país i es volia
esforçar en treure-li profit, a rendibilitzar-la, a casa nostra. Potser ens
caldria prendre exemple d’aquest noi africà i, d’acord amb les nostres
possibilitats, rendibilitzar la nostra vida compartint amor i humanitat.
C.G.
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Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 3,1-8a.10.13-15)

En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madianita.
Tot guiant el seu ramat desert enllà, arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del
Senyor se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar, i s’adonà que la
bardissa cremava però no es consumia. Moisès es va dir: «Deixa’m anar a veure aquesta
visió extraordinària: què ho fa que no es cremi la bardissa.» El Senyor veié que
s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bardissa estant: «Moisès, Moisès.» Ell
respongué: «Aquí em teniu.» Déu li digué: «No t’acostis aquí. Descalça’t, que el lloc on
ets és terra sagrada.» I afegí: «Jo sóc el Déu del teu pare, Déu d’Abraham, Déu d’Isaac,
Déu de Jacob.» Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mirar Déu.
Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu poble al país d’Egipte i he
sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré,
doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell país cap a un país bo i
espaiós, un país que regalima llet i mel.»
Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els diré: “El Déu dels
vostres pares m’envia a vosaltres”, si ells em pregunten quin és el seu nom, què he de
respondre?» Déu li contestà: «Jo sóc el qui sóc.» I afegí: «Respon així als israelites: “Josóc m’envia a vosaltres”.» Déu digué encara a Moisès: «Digues això als israelites: “Jahvè
(el qui és), el Déu dels vostres pares, Déu d’Abraham, Déu D’Isaac, Déu de Jacob,
m’envia a vosaltres.”
»Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em tindran present totes
les generacions.»

Salm responsorial [102,1-4.6-8.11]

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 fa justícia als oprimits, / sentencia a favor d’ells. / Ha revelat
a Moisès els seus camins, / el seu estil d’obrar, als fills d’Israel.
«El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en l’amor.» /
El seu amor als fidels és tan immens / com la distància del cel a la terra.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 10,1-6.10-12)

Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres
pares estaven tots emparats per aquell núvol, tots passaren el mar Roig i tots, en el
núvol i en el mar, van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van
alimentar amb el mateix menjar espiritual, tots van beure la mateixa beguda
espiritual, ja que bevien d’una roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca

significava el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu, ja que
quedaren estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no
desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. No murmureu, com ho feren alguns
d’ells, que van morir a mans de l’Exterminador. Tot això que els succeïa era un
exemple, i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres, ja que els segles passats
s’encaminaven cap als temps que vivim. Per tant, els qui creuen estar ferms, que
mirin de no caure.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,1-9)

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d’uns
galileus, com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la de les víctimes que oferien
en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser
malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us
asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes que
van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més
culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us
convertiu, tots acabareu igual.»
I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà
a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En veure això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys
que vinc a cercar fruit a aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Per
què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la
encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si
no, ja la podreu tallar”.»

CREIEM EN UN DÉU VIU
font de vida i d'amor,
sempre creador i sempre actiu en el
món,
Pare i Mare de tots.

CREIEM EN L'ESPERIT SANT
present en nosaltres
i en la comunió entre les persones,
inspirador de la nostra festa
i de la nostra lluita.

CREIEM EN JESUCRIST, EL
SEU FILL
en tot com ell,
però també ésser humà com
nosaltres.
La seva Paraula és la nostra Veritat,
i el seu exemple és el nostre camí,
perquè Ell viu en la comunitat de
l'Església.

CREIEM
en el perdó dels pecats,
en la victòria del bé sobre el mal,
en la reconciliació en una Nova
Terra,
en la plenitud del Regne
i en la vida per sempre com a fills
de Déu. Amén.

