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Diumenge IV de Quaresma (C)

"Som tots fills de Déu"
Estem en el quart diumenge del temps de
quaresma, caminant cap a la Pasqua.

INFORMATIU

Diumenge V de Quaresma C, 7
d'abril de 2019.
Is 43,16-21 / Sl 125 / Fl 3,8-14 / Jn
8,1-11
QUART DIUMENGE DE
QUARESMA
Avui, quart diumenge de Quaresma,
el lema que ens proposa el grup de
celebracions i que està en
consonància amb les lectures que
proclamem a la missa es: “Deixemnos abraçar pel Pare”.
“MATARIES AL PROTAGONISTA?”
“Mataries al protagonista? Cinc
finals de pel·lícula i el sentit de la
vida”, és el títol de l’espectacle
multimèdia que oferiran aquest
dilluns, dia 1 d’abril, el teòleg Xavier
SETMANA SANTA - HORARIS
Diumenge de Rams (14 d’abril). A tres quarts de 12 (11.45), benedicció dels Rams.
Dimarts Sant (16 d’abril). A dos quarts de 9 del vespre (20.30), celebració del Perdó.
Dijous Sant (18 d’abril). A les 8 del vespre, celebració del Sant Sopar. A les 9,
sopar comunitari (cadascú se’l porta). I a les 10 del vespre, pregària.
Divendres Sant (19 d’abril). A les 11 del matí, Viacrucis. I a les 6 de la tarda,
celebració de la Passió.
Dissabte Sant (20 d’abril). A les 10 del vespre, Vetlla Pasqual. Després,
xocolata desfeta per a tothom.
Diumenge de Pasqua (21 d’abril). A les 12 del matí, missa.
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Morlans, l’expert en cinema
espiritual Peio Sánchez i el músic
Toni Olaf Sabater –als teclats–. La
sessió començarà a dos quarts de 9
del vespre i es farà al Centre
Cultural i Recreatiu de Pineda de
Mar, amb entrada gratuïta.
S’emmarca dins les conferències
quaresmals que organitzen els
arxiprestats del Maresme i de la
Tordera.
REUNIÓ DEL GRUP DE
CELEBRACIONS
El grup de celebracions es reunirà el
proper dimarts, dia 2, a les 8 del
vespre, als locals de la parròquia.
GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
La propera sessió dels grups de
reflexió cristiana – catequesi serà el
proper dissabte, dia 6 d’abril, a dos
quarts de 7 de la tarda.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Les escriptures d’avui ens pregunten: hem
aconseguit els propòsits que havíem fet per
aquests dies? Realment estem reconciliats amb el Senyor?
Encara ens falta alguna cosa per complir amb el nostre
compromís? Què ens falta per aconseguir-lo?
Pau ens diu que som fills molt amats de Déu i que hem de
reconciliar-nos, amb ell, a través del seu fill immaculat,
Jesús. El camí, a vegades pot ser molt difícil, perquè som
humans. Podem fer, pensar o sentir coses dolentes que ens
aparten de Déu. O bé ens porta cap a una vida d’ignomínia.
La quaresma és un temps de conversió i reconciliació amb
Crist.
Som tots fills de Déu i serem rebuts com a fills pròdigs,
perdonats de les nostres culpes, si de fet ens sentim penedits.
ECSMP

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura primera (Is 5,9a.10-12)

En aquells dies, el Senyor digué a Josuè: «Avui us he alliberat de la
ignomínia d’Egipte.» Llavors els israelites acamparen a Galgala, a la plana de
Jericó, i van celebrar-hi la festa de Pasqua, al vespre del dia catorze del mes.
L’endemà de la Pasqua, des del matí, menjaren productes del país, pa sense llevat i
gra torrat. Des d’aquell dia que van menjar els productes del país, no caigué més el
mannà. Els israelites, no tenint ja mannà, menjaren de les collites del país de
Canaan durant aquell any.

Salm responsorial [Sl 33,2-7]

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre als llavis la seva
lloança. / La meva ànima es gloria en el Senyor; / se n’alegraran els humils
quan ho sentin.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, / exalcem plegats el seu nom. /
He demanat al Senyor que em guiés: / ell m’ha escoltat, res no m’espanta.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum / i no haureu d’abaixar
els ulls avergonyits. / Quan els pobres invoquen el Senyor, / els escolta i
els salva del perill.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Corint (2Co 5,17-21)
Germans, aquells qui viuen en Crist són una creació nova; tot el que era antic
ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha
reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la
reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no
retraient-li més les culpes, i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el
missatge de la reconciliació. Per tant, nosaltres fem d’ambaixadors de Crist, i és
com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist:
reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia
experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos segons la
justícia de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 15,1-3.11-32)

En aquell temps, veient que tots els cobradors d’impostos i els altres
pecadors s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la Llei
murmuraven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells.»
Jesús els proposà aquesta paràbola: «Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove
digué al pare: “Pare, dóna’m la part de l’herència que em toca.” Ell els repartí els
seus béns. Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se n’anà cap a

un país llunyà i, un cop allà, dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. Quan
ho hagué malgastat tot vingué una gran fam en aquell país i començà a passar
necessitat. Llavors es llogà a un propietari d’aquell país, que l’envià als seus camps
a pasturar porcs. Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs,
però ningú no li’n donava. Llavors reflexionà dintre seu: “Quants treballadors del
meu pare tenen pa de sobres, i aquí jo m’estic morint de fam! Aniré a trobar el
meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em
diguin fill teu; pren-me entre els teus treballadors.” I se n’anà a trobar el seu pare.
»Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-seli al coll i el besà. El seu fill li digué: “Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no
mereixo que em diguin fill teu.” Però el pare digué als criats: “Porteu de pressa el
vestit millor i vestiu-lo, poseu-li un anell i calçat, porteu el vedell gras per celebrarho, mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat
viu; ja el donava per perdut i l’hem retrobat.” I es posaren a celebrar-ho.
»Mentrestant el fill gran tornà del camp. Quan s’acostava a casa sentí
músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: “Ha
tornat el teu germà. El teu pare, content d’haver-lo recobrat amb bona salut, ha fet
matar el vedell gras.” El germà gran s’indignà i no volia entrar. Llavors sortí el pare
i el pregava. Però ell li respongué: “He passat tants anys al teu servei, sense haver
desobeït mai ni un sol dels teus manaments, i no m’has donat mai un cabrit per fer
festa amb els meus amics, i ara que torna aquest fill teu després de consumir els
teus béns amb dones públiques, fas matar el vedell gras?” El pare li contestà: “Fill,
tu sempre ets amb mi, i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d’alegrar-nos i fer
festa, perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat viu; ja el
donàvem per perdut i l’hem retrobat.”»

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 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 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 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.

