VIDA PARROQUIAL

renunciar a la idolatria i a
l’autosuficiència del nostre jo, i
declarar-nos necessitats del Senyor i
de la seva misericòrdia”; i donar
Diumenge I de Quaresma C, 10 de almoina “per sortir de la niciesa de
març de 2019.
viure i acumular-ho tot per a
Dt 26,4-10 / Sl 90 / Rm 10,8-13 /
nosaltres mateixos, creient que així
Lc 4,1- 13
ens assegurem un futur que no ens
pertany”.
C.E. ANEM A CAMINAR
Sortida dia 9 de març 2019
BALCONADES A TAVERTET
CALENDARI DE QUAREMA
hora 8 matí a la Parroquia del A l’església parroquial hi ha alguns
Poblenou
exemplars del Calendari de
que edita la Delegació de
COMENÇA LA QUARESMA Quaresma
de Comunicació Social del
El proper dia 6 serà el Dimecres de Mitjans
de Girona. El lema del
Cendra, que marca l’inici d’un nou Bisbat
d’aquest any és: “Cridats a
temps litúrgic: la Quaresma. El grup calendari
El Calendari de
de celebracions ha triat com a lema compartir”.
es pot adquirir al preu de
general per a aquesta Quaresma: Quaresma
“Caminem amb Jesús cap a la 2,50 euros.
Pasqua”. En el seu missatge per al
temps quaresmal el papa Francesc
CÀRITAS
ens convida a acollir “en allò concret Acollida: Dimarts, de 19-20
de la nostra vida la victòria de Crist Informació: Dijous, de 18-19 h.
sobre el pecat i la mort” i diu que, Inscripcions: Dijous, de 19-20 h.
fent-ho així, “atraurem la seva força Taller de teatre: Dissabte, de 12-13 h.
transformadora també sobre la
creació”. En el seu missatge el Papa
ens convida a practicar el dejuni, la HORARI DESPATX PARROQUIAL
pregària i l’almoina. Dejunar, “o Dimecres, de 18-18.30
sigui aprendre a canviar la nostra Dissabte, de 11-12
actitud amb els altres i amb les
criatures”; pregar “per saber

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

3 de març del 2019 Núm. 786

ECONOMIA 24-2-19
Col·lecta: ............................... 74,09

Diumenge VIII Durant l'Any C

FULL

INFORMATIU

"Aquest ametller és gandul"

Pregar el text d’avui com si fos un tot,
ens pot portar a fer-nos un embolic. Per això
suggereixo llegir primer tot el fragment de
l’evangeli de Lluc amb calma però triant de
totes les sentències la que et sigui més suggerent.
A mi, que m’agrada el conreu d’arbres, m’ha ressonat molt la
comparació que fa dels homes amb els arbres o amb les plantes.
Jesús agafa totes les seves imatges de la cultura ambiental del seu
temps. Per això parla de pagesos i de pastors, i a vegades també
d’alguns artesans. Es fixa en ells, en com treballen i d’això en treu la
pedagogia necessària per fer entendre el seu missatge.
Avui ens parla de la veritable naturalesa de les coses. El meu
avi pagès, d’alguns ametllers si no feien fruit en deia que eren
“ganduls”. “Aquest ametller és gandul” sentenciava. Ell els coneixia
tots un per un, entre altres coses perquè els havia plantat amb les
seves mans feia una colla d’anys.
Les coses i les persones tenen una naturalesa, i reconèixer
aquesta naturalesa en nosaltres és el primer pas per trobar-nos
cadascú amb la més íntima veritat. A partir del reconeixement, els
homes, segurament a diferència dels arbres o les plantes podem
prendre decisions que sense arribar a contradir mai del tot la
naturalesa (som així!) sí que ens pot portar a treure’n el millor
partit. El pitjor és no reconèixer aquesta naturalesa, ni la bondat ni
el pecat que hi ha en nosaltres, perquè aquesta ceguesa ens la que
ens farà caure al clot.
Santi Torres a www.espaisagrat.org
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Lectura del primer llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 27,4-7)

Sacsegeu el garbell, i quedarà el rebuig: així serà l’escòria de
l’home quan serà examinat. L’obra del terrisser ha de superar la prova
del forn: així serà provat l’home en el moment de donar comptes. El
fruit de l’arbre demostra el bon conreu: així, quan l’home doni
comptes, es veurà què tenia al cor. No facis l’elogi de ningú abans no
hagi estat examinat: és llavors que l’home serà posat a prova.

Salm responsorial [Sl 91,23-.13-14.15-16]

És bo de lloar l’Altíssim, / de cantar al vostre nom,
Senyor, / de proclamar al matí el vostre amor / i de nit, la
vostra fidelitat.
Els justos creixeran com les palmeres, / es faran grans
com els cedres del Líban; / plantats a la casa del Senyor, /
creixeran als atris del nostre Déu.
Encara donaran fruit a la vellesa, / continuaran plens
d’ufana i de vigor, / per proclamar que el Senyor és recte, /
que la meva Roca no coneix la injustícia.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 15,54-58)

Germans, quan això que es consumeix es revestirà d’allò que ja no
es consumeix, quan aquesta existència mortal es revestirà d’aquella que
és immortal, es complirà allò que diu l’Escriptura: «La victòria ha
engolit la mort. Oh mort, on és la teva victòria? On és l’agulló que
t’incitava?» L’Agulló que incitava la mort és el pecat, i el vigor del
pecat ve de la Llei. Però, donem gràcies a Déu: ell ens dóna la victòria
per Jesucrist, el nostre Senyor. Per tant, germans meus estimats,
manteniu-vos ferms, incommovibles, sobre aquest fonament;
prodigueu-vos cada dia en l’obra del Senyor, segurs que, en el Senyor,
el vostre treball no serà en va.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 6,39-45)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquest proverbi:
«¿Un cec seria capaç de guiar un altre cec? ¿No caurien tots dos dins
un clot? No hi ha cap deixeble més instruït que el mestre; només un
cop formats, els deixebles arriben a ser com el seu mestre.
»¿Per què, doncs, veus l’estella dintre l’ull del teu germà, i no
t’adones de la biga que tens dintre el teu ull? ¿Com li pots dir: “Germà,
deixa’m, que et trauré aquesta estella de l’ull”, si tu no veus la biga en el
teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga del teu ull, i llavors t’hi veuràs
per poder treure l’estella de l’ull del teu germà.
»No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni cap arbre dolent
que doni fruits bons. Cada arbre es coneix pels seus fruits: ningú no
cull figues dels cards ni raïms de les bardisses. L’home bo, del tresor
de bondat que guarda en el cor, en treu a fora la bondat; però l’home
dolent, del seu tresor de maldat, en treu el mal. Perquè la seva boca
parla d’allò que es desborda del seu cor.»
Ser autèntic per poder ser eficaç

Jesús,
a l’evangeli hi ha dues actituds que et repugnen:
l’orgull, que porta a creure’s superior als altres i a menysprear-los,
i la hipocresia, que fa actuar d’una manera falsa i contra la veritat.
Ens dius que l’orgullós i l’hipòcrita no poden estimar de debò
i que només la sinceritat i la veritat ens fan lliures i eficaços,
perquè ens permeten de donar-nos tal com som i amb tot el que som
i ens ajuden a veure l’altre i a acceptar-lo tal com és,
a reconèixer les seves qualitats i possibilitats
i també els seus límits i les seves febleses.
Quan actuo amb veritat, respecte i amor puc ajudar els altres
a alliberar-se del mal i a trobar el camí del bé i de la fidelitat;
però, perquè la meva intervenció pugui ser més eficaç,
em demanes que sigui molt autèntic i sincer amb mi mateix
i m’alliberi de qualsevol actitud d’orgull o d’hipocresia.
Dona’m el teu esperit d’amor i de veritat!

Josep Codina

