VIDA PARROQUIAL

Racó de pregària
El proper dia 22, quart divendres
d’aquest mes de febrer, hi haurà el
Enterraments
de pregària, a dos quarts de 9
El dilluns 11 de febrer vam racó
acompanyar amb la nostra pregària del vespre, a l’església parroquial.
la família de María Arévalo Padilla,
de 87 anys.
C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida dia 23 de febrer del 2019 a
L´ARGIMON,EL FAR, SANT
PERE CERCADA
hora 2/4 de 8 del matí Parroquia
Poblenou
ASSEMBLEA DE CÀRITAS
Càritas Poblenou farà la seva
assemblea anual el divendres, dia 1
de març, a les 8 del vespre, a
l’església parroquial. Hi són
convidats tots els voluntaris i totes

Diumenge VI Durant l'Any C
El pa compartit

INFORMATIU

Diumenge VII Durant l'any C, 24
de febrer de 2019.
1Sa 26,2.7-9.2-13.22-23 / Sl 102 /
1Co 15,45-49 / Lc 6,17.27-38

17 de febrer del 2019 Núm. 784

les persones que fan aportacions
econòmiques perquè pugui tirar
endavant el menjador social, que
acaba de complir els seus 10 anys
d’existència, i els diferents
programes de Càritas. Després es
compartirà un àpat senzill.

FULL

ECONOMIA 10-2-19
Col·lecta: ............................. 184,45
Caixetes Càritas: .................... 10,00
Caixetes.................................13,70
Menjador............................... 60,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Les lectures d'aquesta setmana ens parlen del
pa. L'Evangeli de Marc ens explica el miracle de la
multiplicació del pa quan Jesús es trobava amb els
seus deixebles davant de gent que feia tres dies que
no menjaven. Agafa set pans i uns quants peixos, els
beneeix, diu l'acció de gràcies i ordena als apòstols que ho reparteixin.
"De set pans i uns quants peixets en van menjar quatre mil persones".
També el pa ens apareix a la lectura del llibre del Gènesi. Després que
Eva hagués menjat el fruit de l'arbre prohibit, Déu diu a Adam:
"Menjaràs el pa amb la suor del teu front, fins que tornaràs a la terra d'on
vas ser tret, perquè ets pols, i a la pols tornaràs".
El pa (l'aliment) és un element que ens apareix força sovint als
Escrits, des del "manà",- el pa que rep el poble d'Israel durant els
quaranta anys que va ser al desert -, fins al pa i el vi que Jesús
comparteix amb els seus deixebles a l'últim sopar. I és curiós com sempre
que apareix el pa, sempre és compartit, ja sigui entre el poble d'Israel,
entre els quatre mil que passen gana o entre els deixebles.
I aquesta és la clau de volta del missatge de Déu. Si ens cal pa per
alimentar-nos, per poder viure, aquest pa no ha de ser entès com un bé
privatiu sinó com un bé compartit i per a compartir. Entre tots hem
convertit el fet d'alimentar-nos com un acte social; quedem amb amics o
amb familiars per dinar, per sopar, per menjar i per beure. Però potser no
ens adonem que el que ens volen ensenyar les lectures no és tant l'acte
social sinó el fet de compartir l'element essencial per sobreviure. Si no
compartim el pa, desapareixem com a individus, com a societat i com a
poble.
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Lectura del llibre de Jeremies (Jr 17,5-8)

Això diu el Senyor: Maleït l’home que es refia de l’ajut humà, que
busca un home per fer-ne el seu braç dret, mentre el seu cor s’allunya
del Senyor. Serà com la pomera de Sodoma en el desert de l’Arabà,
que no tasta mai un moment de bonança; viu en els indrets xardorosos
de l’estepa, en una terra salada que no es pot habitar.
Beneït l’home que es refia de l’ajut del Senyor i troba en el Senyor
la seguretat. Serà com un arbre plantat ran de l’aigua que estén les
arrels vora el corrent; quan ve l’estiu, ell no té por, i el seu fullatge es
manté fresc; en anys de secada no es neguiteja ni deixa de donar fruit.

Salm responsorial [Sl 1,1-4.6]

Feliç l’home / que no es guia pels consells dels injustos, /
ni va pels camins dels pecadors, / ni s’asseu al ròdol burleta
dels descreguts. / Estima de cor la llei del Senyor, / la repassa
meditant-la nit i dia.
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua: / dóna fruit
quan n’és el temps / i mai no es marceix el seu fullatge, / duu
a bon terme tot el que emprèn.
No serà així la sort dels injustos; / seran com la palla
escampada pel vent. / El Senyor empara els camins dels
justos, / i el dels culpables, acaba malament.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 15,12.16-20)

Germans, si prediquem que Crist ha ressuscitat d’entre els morts,
com és que entre vosaltres alguns neguen la resurrecció dels morts?
Perquè si fos veritat que els morts no ressusciten, tampoc Crist no
hauria ressuscitat. I si Crist no hagués ressuscitat, la vostra fe no tindria
objecte, encara estaríeu submergits en els vostres pecats. A més, els qui
han mort creient en Crist estarien perduts sense remei. Si l’esperança
que tenim posada en Crist no va més enllà d’aquesta vida, som els qui
fem més llàstima de tots els homes. Però la veritat és que Crist ha
ressuscitat d’entre els morts, el primer d’entre tots els qui han mort.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 6,17.20-26)

En aquell temps, Jesús amb els deixebles baixà de la muntanya i
s’aturà en un indret pla on hi havia molts dels seus seguidors i una
gentada del poble que havia vingut de tot el país dels jueus, de
Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó. Jesús alçà els ulls i digué
mirant els seus deixebles: «Feliços els pobres: el regne de Déu és per a
vosaltres. Feliços els qui ara passeu fam: vindrà el dia que sereu saciats.
Feliços els qui ara ploreu: vindrà el dia que riureu. Feliços vosaltres
quan, per causa del Fill de l’home, la gent us odiarà, us esquivarà, us
ofendrà i denigrarà el vostre nom: aquell dia alegreu-vos i feu festa,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel; igual feien els seus pares
amb els profetes.
Però ai de vosaltres, els rics: ja heu rebut el vostre consol. Ai de
vosaltres els qui ara aneu tips: vindrà el dia que passareu fam. Ai de
vosaltres, els qui ara rieu: vindrà el dia que us doldreu i plorareu. Ai
quan tota la gent parlarà bé de vosaltres: igual feien els seus pares amb
els falsos profetes.
Escollir el camí

Jesús,
sabies molt bé que tots desitgem i busquem la felicitat;
és també el desig del Pare per a tots els seus fills i filles;
tu mateix ens has parlat del que ens té preparat a Casa seva.
En aquest evangeli del teu amic Lluc, m’assenyales
quins són els camins que em portaran a la felicitat i a la vida,
i quins, els qui em portaran al fracàs, al sofriment i a la mort.
Meditant les teves paraules i observant la realitat quotidiana,
m’adono que m’ensenyes a mirar-ho tot amb perspectiva:
viure plenament el present però, sempre, en funció del futur.
Si només miro el present, puc quedar encegat i enganyar-me
pensant que el que és caduc i limitat em pot oferir
benestar i felicitat per sempre. Ja sé que no és veritat,
perquè l’experiència m’ho ha demostrat molt sovint;
però el que veig i toco és molt atractiu i em tempta.
Per això, et demano que m’ajudis a mirar sempre endavant;
que em donis la saviesa per comprendre i valorar el present
i la força per escollir el que és millor per a mi i per als altres.
Ajuda’m a vèncer les temptacions que em proposen
buscar la felicitat i el benestar en allò que em pot destruir.

Josep Codina

