VIDA PARROQUIAL

Campanya contra la fam en el món.
Els diners recollits serviran per
finançar un programa de formació
de professors de secundària que
tindrà uns cinc-cents beneficiaris
directes a la diòcesi de Jasikan, a
Ghana, Àfrica Occidental. Aquest
Diumenge VI Durant l'any C, 17 programa té un pressupost superior a
de febrer de 2019.
43.000 euros.
Jr 17,5-8 / Sl 1 / 1Co 15,12.16-20 /
Grups de reflexió cristiana –
Lc 6,17.20-26
Catequesi
C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte que ve, dia 16, tindrà lloc
Cultural dissabte dia 16 de febrer
una nova sessió dels grups de
L´EXILI
DELS reflexió cristiana – catequesi.
INTEL·LECTUALS
Començarà a dos quarts de 7 de la
COTLLIURE I ANTONIO tarda i s’acabarà a dos quarts de 8.
MACHADO
lloc sortida: Parroquia Poblenou a
1/4 de 9 del matí
Alegreu-vos-en i celebreu-ho (I)
cal inscripció previa (fins 14 febrer) 23. Tu també necessites concebre la
totalitat de la teva vida com una
Enterraments
Intenteu-ho escoltant a Déu
El dijous 31 de gener vam missió.
la pregària i reconeixent els
acompanyar amb la nostra pregària en
que Ell et dona. Pregunta-li
la família de Cristóbal Sánchez signes
a l’Esperit què espera Jesús
Fernández, de 79 anys. I el dimarts 5 sempre
tu en cada moment de la teva
de febrer, va tenir lloc la celebració de
i en cada opció que hagis
exequial de Josep Juanhuix existència
de prendre, per discernir el lloc que
Fàbregas.
això ocupa en la teva pròpia missió.
Avui, col·lecta per a Mans Unides I permet-li que forgi en tu aquest
Les col·lectes de les misses del misteri personal que reflecteixi a
dissabte 9 i del diumenge 10 de Jesucrist en el món d'avui.
Papa Francesc
febrer seran per a Mans Unides –
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ECONOMIA 3-2-19
Col·lecta: ............................. 137,51
Caixetes ciris ......................... 36,67
Caixetes Càritas: .................... 34,00
Caixetes...................................7,00
Menjador............................. 120,00

FULL

INFORMATIU

Diumenge V Durant l'Any C

Pescadors d'homes
Les lectures d'aquest diumenge són precioses! Ens fan pensar, sentir i animar-nos
molt, per trobar-nos amb nosaltres mateixos i sentir-nos testimonis profètics
d'aquest Jesús ressuscitat que ens crida a cada u de nosaltres, per ser testimonis de
la seva Veritat plena d’Amor i Misericòrdia. Tot el nostre cos trontolla en llegir:
de Sant Pau: - "PER GRÀCIA DE DÉU SOC EL QUE SOC"del profeta Isaïes: - "AQUÍ EM TENIU: ENVIEU-M’HI"de Jesús a Pere: -"NO TINGUIS POR: DES D’ARA SERÀS PESCADOR
D’HOMES".
• Sant Pau, després de la seva caiguda del cavall, es va deixar fer pel Déu de
Jesús i..., es va convertir!...
• Isaïes, en sentir-se feble, impur, pecador, el Senyor va tocar-li els seus llavis, i
va ser el gran profeta d’Israel.
• Jesús, en l’estany de Genesaret en veure els seus deixebles tan cansats,
fatigats, sense dormir i sense resultats de pesca amb tota la nit..., els i diu:
- "Tireu mar endins, i caleu les xarxes per pescar"...
Preguntem-nos com a creients i Comunitat Cristiana:
• A quina missió ens crida avui Jesús, Ell que és el Mestre, Pastor i Guia?
• Tenim el cor i la ment oberta per deixar entrar l’Esperit de Déu, dins nostre?
• Estem disponibles a proclamar amb la nostra vida, la Paraula de Déu?
• Estem agermanats formant l’Església de Jesús i ser els seus profetes?
Preguem, convertim-nos i actuem units, perquè el món que ens toca viure avui,
cregui amb Jesús ressuscitat i el seu Evangeli, ja que Ell és el Camí, la
Veritat i la Vida.
Si la nostra disposició interior és sincera i pel bé de tothom, escoltarem una veu
que ens diu igual que Pere: - "NO TINGUEU POR: DES D’ARA US FAIG
PESCADORS D’HOMES"!!!...Sí, pescadors d’homes dins del nostre segle XXl. I amb Jesús, sentir-nos
germans de tots, sembrant la llavor de la justícia, de la pau, del respecte, de la
llibertat, de la força, de la valentia, de l’esperança plena de fe i de confiança en
el demà. I..., el món serà millor!...
Vivint així, el nostre cor, la nostra ment i la nostra vida s’eixamplarà
feliçment!!!...
p.v.ll.
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 6,1-2a,3-8)

L’any que morí el rei Ozies vaig veure el Senyor assegut en un
tron alt i prominent. Els plecs del seu mantell omplien el temple.
L’assistien, drets, uns serafins que cridaven l’un a l’altre: «Sant, sant,
sant és el Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.»
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l’edifici s’omplia
de fum. Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! Jo que sóc un home de
llavis impurs i visc enmig d’un poble de llavis impurs, he vist amb els
meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» Llavors un dels serafins volà
cap a mi duent amb uns molls una brasa que havia pres de l’altar. Em
tocà els llavis amb aquella brasa i em digué: «Això t’ha tocat els llavis:
ja ha desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat.»
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: «Qui enviaré? Qui ens
hi anirà?» Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-m’hi.»

Salm responsorial [Sl 137,1-8]

Us enalteixo amb tot el cor, Senyor, / us vull cantar a la
presència dels àngels. / Em prosterno davant del santuari.
Enalteixo el vostre nom / perquè estimeu i sou fidel. /
Sempre que us invocava, m’heu escoltat, / heu enfortit la meva
ànima.
En sentir el que vós heu promès, / tots els reis de la terra
us lloaran / i celebraran que vós obreu així: / «Que n’és, de
gran, la glòria del Senyor.»
La vostra dreta em salva. / Que el Senyor continuï
afavorint-me. / El vostre amor perdura sempre. / Acabeu la
vostra obra, Senyor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 15,1-11)

Germans, [us recordo la bona nova que us vaig anunciar i que
vosaltres acollíreu; fins ara us hi manteniu ferms i per ella obteniu la
salvació. No crec pas que us convertíssiu en va a la fe. Per tant, si

encara ho reteniu, recordeu amb quines paraules us vaig anunciar la
bona nova.] Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament
que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist, com deien ja les
Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que al tercer
dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità. Que després s’aparegué a
Quefes i després als dotze. Després s’aparegué a més de cinc-cents
germans a la vegada; molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són
morts. Després s’aparegué a Jaume, i més tard a tots els apòstols.
Finalment, el darrer de tots, com un que neix fora de temps, se
m’aparegué fins i tot a mi.
Tant si sóc jo com si són ells, això és el que vosaltres heu cregut.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 5,1-11)

En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per escoltar la
paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, veié
dues barques a la platja. Els pescadors n’havien baixat i rentaven les
xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li demanà que
l’apartés una mica de terra, s’assegué i ensenyava la gent de la barca
estant.
Quan acabà de parlar, digué a Simó: «Tira endins, i caleu les
xarxes per pescar.» Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat
tota la nit i no hem pescat res, però ja que vós ho dieu calaré les
xarxes.» Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes
s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca que
vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les barques que
quasi s’enfonsaven.
Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús i li deia:
«Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» Ni ell ni cap dels
qui anaven amb ell no se sabien avenir d’una pesca com aquella. Igual
passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó.
Però Jesús digué a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs pescador
d’homes.» Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se
n’anaren amb ell.

