VIDA
PARROQUIAL
Diumenge de Rams
ECONOMIA 7-4-19

ENTERRAMENT
El divendres 5 d’abril vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família de Carmen Soler Gómez,
de 81 anys.
HORARI DEFINITIU DE LA
VETLLA PASQUAL
La Vetlla Pasqual començarà, el
Dissabte Sant, a dos quarts d’11 del
vespre (22.30).

Josep Codina

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.

Núm. 792

Diumenge de Rams (C)

VIURE AMB SENTIT I AGRAÏMENT

INFORMATIU

Diumenge de Pasqua C, 21 d'abril
de 2019.
Ac 10,34a.37-43 / Sl 117 / Col 3,14 / Jn 20,1-9

Jesús,
el Diumenge de Rams marca l’inici de l’etapa
final de la teva missió.
Saps molt bé on vas i què t’espera.
Conscientment i amb valentia, afrontes el camí
de la fidelitat fins a la mort.
Durant aquesta setmana –la Setmana Santa–
continues acollint cadascú tal com és:
* el poble que t’aclama amb rams i cants;
* els amics de Betània i el perfum de Maria;
* l’odi dels dirigents i la traïció de Judes;
* elmenyspreudels qui demanenlatevamort;
* la por de Pilat i les mofes dels soldats;
* la compassió de la Verònica i les altres
dones;
* el gest forçat, però solidari, del Cireneu;
* els cops de martell dels qui et crucifiquen;
* la presència de Maria i d’algunes deixebles;
* lasúplicadelqueestàcrucificatalcostatteu;
* lasolituddolorosa, peròconfiada, alacreu...
En tot moment ets fidel al Pare i als homes i
dones, amb amor, la teva sang!
T’admiro i t’estimo! Et vull seguir i ser fidel
com tu!

14 d'abril del 2019

FULL

Col·lecta: ............................. 123,78
Caixetes Ciris ........................ 36,65
Caixetes.................................10,00
Caixetes Càritas: .................... 20,00
Menjador............................. 110,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Aquest diumenge llegim el relat de la
Passió de l’evangelista Lluc que correspon a
l’actual any litúrgic. En ell ens pretén explicar el
sentit que va donar Jesús a la seva pròpia mort:
un sentit de lliurament per amor i fidelitat al
Pare. Ens preocupem de viure aquests dies amb
sentit? Rebem a Jesús amb alegria de cor? Sabem
agrair la seva passió, mort i Resurrecció?
Que la nostra condició de cristians no sigui simplement un
«anar fent». Siguem capaços de reviure els passos que va fer Jesús
recordant aquesta Setmana Santa l’entrega de Jesús per tots i
cadascú de nosaltres. Si per tu i per mi. Que no ens deixem duu
per la rutina sinó que sigui una ocasió profitosa per parar, aturarnos de debò i pensar i sobretot viure els misteris que celebrem
aquests dies.
Per això, ens sembla interessant que reflexionem de quina
manera pensem i desitgem viure aquesta nova Setmana Santa que
tenim a les portes ja. Encara que, per a alguns, s'hagi tornat una
«rutina» del calendari o vacances de primavera, creiem que
l'ocasió és propícia, com a seguidors del Crist, perquè ens aturem i
pensem, seriosament, de quina manera els misteris que celebrarem
en aquests dies ens poden ajudar a rebutjar tot allò que ens separa
del Senyor i ressuscitar a una vida nova per seguir coherentment
Jesús. Bona Setmana Santa!!
V.T i E.M

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

Benedicció dels rams
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 19,28-40)

En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a Jerusalem. Quan era a prop
de Bet-Fagué i de Bet-Hània, a la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus
deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant i, entrant, hi
trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si
algú us preguntava per què el deslligueu, respondreu que el Senyor l’ha de
menester.» Els dos que Jesús enviava se n’anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els
ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos els digueren: «Per què el
deslligueu?» Ells respongueren: «El Senyor l’ha de menester.» Portaren el pollí a
Jesús, el guarniren tirant-li els mantells a sobre i hi feren pujar Jesús.
A mesura que Jesús avançava estenien els mantells pel camí. Quan s’acostava
a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels seus addictes,
plena d’alegria, començà de lloar Déu a grans crits per tots els prodigis que havien
vist, i deien: «Beneït sigui el rei, el qui ve en nom del Senyor. Pau al cel, i glòria
allà dalt.»
Alguns fariseus que anaven amb la multitud li digueren: «Mestre, renya els
teus seguidors.» Ell respongué: «Us asseguro que si aquests callessin, cridarien les
pedres.»

Missa de la Passió
Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,4-7)

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula,
sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l’orella perquè escolti
com un deixeble. El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni
m’he fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui
m’arrancaven la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. El
Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut; per això paro com una roca
la cara i sé que no quedaré avergonyit.

Salm responsorial [21,8-9.17-18a.19-20.23-24]

Tots els qui em veuen es riuen de mi, / amb els llavis i amb el cap
prenen aires de mofa: / «S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs;
/que el salvi, si tant se l’estima.»
M’envolta una munió de gossos, / em rodeja un estol de
malfactors, / m’han lligat les mans i els peus, / puc comptar tots els
meus ossos.

Es reparteixen entre ells els meus vestits, / es juguen als daus la
meva roba. / Almenys vós, Senyor, no us allunyeu; / força meva, cuiteu
a defensar-me.
Anunciaré als meus germans el vostre nom, / us lloaré enmig del
poble reunit. / Fidels del Senyor, lloeu-lo, / fills de Jacob, glorifiqueulo, / reverencieu-lo, fills d’Israel.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2,6-11)

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la
seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició
d’esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant de captenir-se com un
home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de
creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de
tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al
nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu
Pare.

Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Lluc (Lc 22,14-23.56)
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.

