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Diumenge II de Quaresma (C)
Resplendir d'amor de Déu

INFORMATIU

Diumenge III de Quaresma C, 24
de març de 2019.
Ex 3,1-8a.10.13-15 / Sl 102 / 1Co
10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9
C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida dia 23 de març 2019 a
SANT LLORENÇ DEL MUNT.
Hora: 8 matí des de la Parroquia de
Poblenou.
ENTERRAMENT
Dilluns passat, dia 11, vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família de Francisco Carmona
Rodríguez, de 59 anys.
SEGON DIUMENGE DE
QUARESMA
“Deixem-nos conduir per l’amor” és
el lema que el grup de celebracions
ha escollit per al segon diumenge de
Quaresma, que celebrem avui, dia
17.
AVUI, DIA DEL SEMINARI
Amb el lema “El Seminari, missió
de tots” se celebra avui, diumenge,
el Dia del Seminari. La col·lecta de
les misses anirà destinada a la
formació dels futurs capellans.

CONFERÈNCIA QUARESMAL
Aquest dilluns, dia 18, es farà la
primera conferència quaresmal que han
programat els arxiprestats de la Tordera
i del Maresme. Serà sobre el tema “La
passió d’Antoni Gaudí. Vida i obra
d’un artista cristià” i anirà a càrrec de
Xavier Muriel, enginyer d’edificació i
màster d’Història i Patrimoni Cultural
de l’Església. Tindrà lloc a la Biblioteca
Vall d’Alfatà de Santa Susanna, a les 9
del vespre.
RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres que ve, dia 22, quart del
mes de març, hi haurà el racó de
pregària, a dos quarts de 9 del
vespre, a l’església parroquial.

FULL

ECONOMIA 10-3-19
Col·lecta: ............................. 104,28
Caixetes Càritas: .................... 50,00
Menjador:.............................. 50,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Lluc és l'únic evangelista que explica la raó per
la qual pugen Jesús i els tres deixebles a la muntanya:
hi pugen per pregar. Llavors potser val la pena estudiar
aquest Evangeli en clau d'oració: Què ens ensenya
sobre l'oració?
Jo he fet una petita llista.
• Jesús marxa de tant en tant a un lloc apartat per a orar
• Jesús prega enmig de la naturalesa; aquesta vegada a la muntanya
• Jesús no va sol, va en grup, encara que després prega de manera
personal
• Jesús en la pregària, conversa
• Jesús va canviar d'aspecte: el seu rostre i els seus vestits es van
tornar d'una blancor resplendent
Potser aquest últim punt és més misteriós: què pot ser aquesta
“blancor resplendent” que anomenem transfiguració?
Una teòloga francesa diu que l'oració és una “trobada
transfigurant”.
Efectivament, l'oració no són unes fórmules per a aprendre i dir,
per acontentar Déu. L'oració és trobada i conversa amb Déu. I ens
transfigura perquè la trobada amb Déu fa que la nostra vida sigui més
translúcida: deixa passar la llum de Déu (cada vegada amb menys
obstacles).
El rostre de Moisès era resplendent quan va baixar després de 40
dies d'oració en la muntanya del Sinaí (Ex 34, 29-30). Tant de bo les
nostres oracions ens portin també a ser resplendents de la llum i de
l'amor de Déu per al món.
P.L.
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Lectura del llibre del Gènesi (Gn 15,5-12.17-18)

En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abram i li digué: «Mira el cel i
posa’t a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar; doncs així serà la
teva descendència.» Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en
compte per donar-li una justa recompensa. Després li digué: «Jo sóc el
Senyor, que t’he fet sortit d’Ur dels caldeus per donar-te aquest país; serà el
teu heretatge.» Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu, Senyor?» Ell
respongué: «Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, una tórtora
i un colomí.» Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà
cada meitat enfront de l’altra, però no va partir els ocells. Uns ocellots de
presa volien abatre’s sobre els cossos morts, però Abram els allunyava. Quan
el sol s’anava a pondre, Abram caigué en un son profund i s’apoderà d’ell un
gran terror, com una foscor. Després de la posta, quan ja s’havia fet fosc,
veié un forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig dels animals
partits. Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança i es comprometé
en aquests termes: «Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent
d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.»

Salm responsorial [26,1.7-9.13-14]
El Senyor m’il·lumina i em salva, / ¿qui em pot fer por? / El
Senyor és el mur que protegeix la meva vida, / ¿qui em pot
esfereir?
Escolteu el meu clam, Senyor, / compadiu-vos de mi,
responeu-me. / De part vostra, el cor em diu: / «Busqueu la meva
presència.»
Arribar davant vostre és el que vull, / Senyor, no us amagueu.
/ No sigueu sever fins a rebutjar el vostre servent, / vós que sou el
meu ajut.
N’estic cert, fruiré en la vida eterna / de la bondat que em té
el Senyor. / Espera en el Senyor! / Sigues valent! Que el teu cor no
defalleixi! / Espera en el Senyor!
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 3,17-4,1)

Germans, nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; d’allà esperem un
Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per

configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de
sotmetre tot l’univers.
Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu
goig i la meva corona, manteniu-vos així, en el Senyor, estimats meus.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,28b-36)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la
muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el
seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors dos homes es posaren a
conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, i
parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Pere i els seus
companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren,
veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests
anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé, aquí
dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a
Elies.» Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol i
els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors del
núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteulo.» Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells
guardaren el secret, i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.
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 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 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 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.

