DIVENDRES de QUARESMA
El divendres és el dia de la semana que
va morir Jesús. Per això és el dia penitencial, que vol dir:
1- dia de conversió: hem de recordar
i viure especialment el canvi de vida que
ens demana el seguiment de Jesús.
2- dia d’acció de gràcies per la salvació que Jesús ens va oferir morint,
3- dia de pensar més en els altres
que en nosaltres mateix, tal com va fer
Jesús. Per això ens privem d’algunes coses
per a compartir més amb els necessitats.
Fer abstinència de carn és només una
manera de recordar estes dues coses:
-Jesús ha mort per mi i per tots.
-Vull viure com Jesús ens ha ensenyat.
Déu no està content només de que no
mengem carn. Bo seria que totes les persones del món pugueren menjar-ne tots
els dies. Ell està content de que, perquè
creiem en Jesús, compartim amb els necessitats, ens privem d’allò que no ens fa
una falta absoluta, no deixem que res ens
domine i siguem lliures al modo de Jesús.

La
Nostra

PARRÒQUIA
Albocàsser

Del 14 al 21 de febrer de 2016
Diumenge 14.– Primer de QUARESMA
12:00 h: Missa pel Poble
Dilluns 15.-

19:00 h: Missa

Dimarts 16.-

19:00 h: Missa.

Dimecres 17.-

19:00 h: Missa

Dijous 18.-

19:00 h: Missa per la familia
Beltrán-Boix
Divendres 19.- Al Calvari:
18:30 h: Les Creus
19:00 h: Missa
Dissabte 20.- 19:00 h: Missa vespertina:
Pilar Beltrán Adell
Diumenge 21.-QUART DE DURANT L’ANY
12:00 h: Missa pel Poble
www.parroquiaalbocasser.es

EVANGELI (Lc 4, 1- 13)

El diable li digué: -Si ets Fill de Déu, digues a

aquesta pedra que es torne pa.

Jesús li va respondre: -Diu l’Escriptura que l’home no viu només de pa.
El diable se l’endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de la terra i li digué: -Et puc do-

Preguem amb l’Evangeli

Gràcies, Jesús, perquè amb la teua lluita
contra les temptacions del diable
ens has donat exemple i força
contra les temptacions, tan reals, de cada dia.
Tu no vas voler vendre’t l’ànima
per la satisfacció de la teua fam,
i nosaltres ens creem tantes necessitats
artificioses, sempre insatisfets,
mentre hi ha germans nostres
que no tenen cobertes les necessitats
de supervivència i d’una vida digna,
i mentre el planeta va exhaurint els seus recursos
i la seua capacitat de regeneració.

nar tot aquest poder i la glòria d’aquests reialmes;
tot m’ha estat confiat a mi, i ho dono a qui jo vull;
adora’m i tot serà teu.

Tu no et vas deixar seduir pel poder
i la supèrbia, que porten a veure els altres
com uns rivals a sotmetre
o uns súbdits a explotar,
i ens anul.len la capacitat de ser germans.

tabaix des d’aquí; l’Escriptura diu que “ha donat
ordre als seus àngels de guardar-te” i que “et duran a les palmes de les mans, perquè els teus peus
no ensopeguin amb les pedres”.

Tu no vas voler fer de Déu
una mena de guardaespatles
protector contra tota desgràcia.

Jesús li respongué: -L’Escriptura diu: “Adora el
Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.”
Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: -Si ets Fill de Déu, tira’t dal-

Jesús li respongué: -Diu l’Escriptura: No temptes
el Senyor, el teu Déu.
Esgotades les diverses temptacions, el diable
s’allunyà d’ell, esperant que arribara l’oportunitat.

Ajuda’m a alçar-me cada vegada que caic,
perquè només ben agarrat a tu
puc continuar caminant cap a la vida.

