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Diumenge V de Quaresma (C)

INFORMATIU

Llança’t la pedra si ets un pecador!

FULL

REUNIÓ DEL GRUP DE
Col·lecta: ............................... 92,48
CELEBRACIONS
Caixetes Ciris ........................ 22,15 Dilluns, dia 8, hi haurà una reunió
Caixetes.................................22,48 del grup de celebracions, a les 8 del
Caixetes Càritas: .................... 24,00 vespre, als locals de la parròquia.
Menjador............................... 25,00
REUNIÓ DE LA JUNTA DE
Diumenge de Rams C, 14 d'abril de
CÀRITAS
2019.
Dimecres, dia 10, a les 8 del vespre,
Lc 19,28-40 / Is 50,4-7 / Sl 21 / Fl es farà la reunió de la Junta de
2,6-11 / Lc 22,14-23.56
Càritas. Serà als locals de la
parròquia.
C.E. ANEM A CAMINAR
DIUMENGE DE RAMS
Sortida dia 13 d´abril 2014 a La benedicció dels Rams, diumenge
VILADRAU-COLLBORDORIOL que ve, es farà a tres quarts de 12
del matí (11.45), a l’església
CINQUÈ DIUMENGE DE
parroquial. A continuació se
QUARESMA
En aquest cinquè diumenge de celebrarà la missa.
Quaresma, el lema escollit pel grup HORARI DEFINITIU DE LA
de celebracions i que està arrelat en
VETLLA PASQUAL
l’episodi de l’evangeli que llegim en La Vetlla Pasqual començarà, el
la missa és: “Jesús dignifica la Dissabte Sant, a dos quarts d’11 del
dona”.
vespre (22.30).
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 dos quarts d'11 (22.30) del vespre, Vetlla
Pasqual. Després, xocolata desfeta per a tothom.
Diumenge de Pasqua (21 d’abril). A les 12 del matí, missa.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

L’evangeli d’aquest diumenge recull una frase
de
Jesús molt coneguda i que, fins i tot, ha estat
àmpliament difosa: ‘Qui estigui lliure de pecat,
que tiri la primera pedra’. Qui de nosaltres no
l’hem sentit al llarg de la nostra vida en un
moment o altre? Es pot fer servir en situacions ben
diferents però, totes elles, transmeten la mateixa
idea o una de molt semblant a la que se’ns narra a la
lectura d’avui. Segurament el fet que, com a tal, hagi quedat integrada
dins del que denominem ‘saviesa popular’ ja és tot un èxit. Ara bé, som
conscients de la rellevància que té? Realment l’apliquem o...tot el
contrari: val pels altres però no per a mi?
Als mestres de la Llei i als fariseus que volien presumir de justícia
i de ser rigorosos en el càstig amb els qui l’havien incomplert, Jesús els
posa en evidència. Fa adonar-se als qui acusen que ells tampoc estan
lliures de pecat (potser fins i tot de més greus). Més encara quan la llei
la pretenien aplicar en nom de Déu i de la tradició. Això sí, curiosament
contra els més febles i que no podien oferir defensa. Després d’escoltar
Jesús, l’arrogància inicial dels justiciers es va transformar en feblesa; a
poc a poc es retiren sense dir res.
Per contra, el missatge de Jesús és diametralment oposat: no
ofereix càstig i rancúnia sinó perdó, acollida i afecte. Tenint present que
la Quaresma ha de ser un camí de conversió i de trànsit vers els valors i
actituds que expressa l’evangeli, seria convenient preguntar-nos quantes
vegades no condemnem als altres i els llencem la pedra que mai hauria
d’agafar la nostra mà.
D.P.
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 43)

El Senyor diu això: -"No recordeu més els temps passats, no
penseu més en les coses antigues; estic a punt de fer una cosa nova que
ja comença a néixer, ¿no us n’adoneu? Pel desert faré que hi passi un
camí, que corrin rius per la solitud, els animals feréstecs, xacals i
estruços, em glorificaran en veure que poso aigua en el desert, que
abunden els rius de la solitud, perquè begui el meu poble que jo m’he
escollit. Aquest poble que m’he configurat proclamarà la meva
lloança"-

Salm responsorial [Sl 125,1-6]

Quan el Senyor renovà la vida de Sió / ho crèiem un
somni; / la nostra boca s’omplí d’alegria, / de crits i de rialles.
Els altres pobles es deien: «És magnífic / el que el Senyor
fa a favor d’ells.» / És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre, / amb quin goig ho celebrem!
Renoveu la nostra vida, Senyor. / Com l’aigua renova
l’estepa del Nègueb. / Els qui sembraven amb llàgrimes als
ulls, / criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant, / emportant-se la llavor; / i
tornaran cantant d’alegria, / duent a coll les seves garbes.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
(Fl 3)

Germans, ni tan sols sóc just gràcies a una justícia meva
guanyada perquè he observat la Llei, sinó gràcies a aquella justícia que
prové d’haver cregut en Crist, vull dir aquella justícia que Déu dona als
creients. El meu desig és conèixer Crist i experimentar el poder de la
seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar-me a la seva
mort, per poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts. No
vull pas dir amb això que ja he obtingut aquella plenitud que busco;
corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa que Déu ha
convocat allà dalt en Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 8,1-11)

En aquell temps, Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres i
l’endemà de bon matí es presentà de nou al temple. Tothom acudia al
seu entorn, i ell, assegut, els ensenyava. Els mestres de la Llei i els
fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent
adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha
estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès en la Llei ens
ordenà d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?» Li feien
aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext per acusar-lo. Però
Jesús s’ajupí i s’entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren
insistint amb la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué:
«Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci a tirar
pedres.» Després s’ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan van
sentir això, s’anaren retirant l’un darrere l’altre, començant pels més
vells. Jesús es quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i
digué a la dona: «On són? Ningú no t’ha condemnat?» Ella contestà:
«Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo et condemno. Vés-te’n, i
d’ara endavant no pequis més.»
CREIEM EN L'ESPERIT
CREIEM EN UN DÉU VIU
SANT
font de vida i d'amor,
sempre creador i sempre actiu en el present en nosaltres
i en la comunió entre les
món,
persones,
Pare i Mare de tots.
CREIEM EN JESUCRIST, EL inspirador de la nostra festa
i de la nostra lluita.
SEU FILL
CREIEM
en tot com ell,
però també ésser humà com en el perdó dels pecats,
en la victòria del bé sobre el mal,
nosaltres.
La seva Paraula és la nostra en la reconciliació en una Nova
Terra,
Veritat,
i el seu exemple és el nostre camí, en la plenitud del Regne
perquè Ell viu en la comunitat de i en la vida per sempre com a fills
de Déu. Amén.
l'Església.

