Lectures del 12 de maig
Diumenge 7 de Pasqua any C
1ª lectura: Ac 15, 1-2. 22-29
Salm 66 (67) 2-3. 5-6 i 8
2ª lectura: Ap 21,. 10-14. 22-23..
Evangeli : Jo. 14, 2 3-29

ENTERRAMENTS
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Camil Munné
Alcaraz, de 67 anys

MENJADOR
Aquest mes d’abril l’assistència al
menjador entre dinar i sopar ha estat de
1.109 àpats servits.

ASSEMBLEA
Divendrees, 17 de maig, a 2/4 de 10 del
vespre, als locals parroquials.

UNCIÓ COMUNITÀRIA
DELS MALALTS
El diumenge a les 12 del dia 19 de
maig.

APLEC CASTANYET
Diumenge dia 12 es fa l’Aplec de
Castanyet a la casa de colònies que hi tenim.
Tothom s’ha de portar el menjar i compartim
el dia a plena natura, i si el dia hi acompanya
podem gaudir fent sobretaula.

Dissabte dia 11, a la Capçalera del
Bolós, a Camprodón.
Dissabte dia 18, sortida cultural a Cardona.
Dia 25, dissabte, Les Penyes Altes
Dia 27, dilluns, caminada al Montseny

Diumenge 6 Pasqua / any C
Us deixo la pau, us dono la meva pau.

ECONOMIA
Saldo mes de març ................. 1.822,06
Entrades
ciris ........................ 393,36
Caixetes ................. 108,20
Col.lectes ............... 850,44
Total entrades ... 1.352,00 ..... 1.352,00
Sortides
Neteja .................... 417,09
Telèfon ..................... 31,10
Llum ....................... 265,48
Partícules .................. 52,00
Ciris ....................... 808,62
Full Inf. ..................... 65,00
Desplaçament ........... 30,00
Full Bisbat ................ 48,75
Candeles .................. 14,00
Piscolabis Pasqua ..... 50,43
Flors ........................ 42,52
Com.Bancs ................ 3,00
Impressora ............. 134,33
Germanor13 ........ 1.000,00
Mat.Oficina .............. 17,23
Seg.Social ................ 29,86
Total despeses .. 3.009,41 ..... 3.009,41
Romanent abril ......................... 164,15

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 110,38
Caixetes ciris ............................... 58,42
Caixetes: ..................................... 23,70
Caixetes Càritas: .......................... 14,23
Menjador .................................... 50,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 28-04-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 482
5 de maig del 2013

Fa poques setmanes el bisbe de Roma, - Francesc ens recordava en el seu missatge de Pasqua, que la pau es
fonamenta en el diàleg que busca la veritat, el reconeixement
mutu, la recerca del bé comú i l’amor per la terra.
Totes les comunitats, però també cadascú de nosaltres,
ja coneixem el camí per fer la nostra particular recerca de la pau i també que
l’hem de nodrir i crear continuament.
La pau que ens proposa Jesús, no és la absència de guerra, ni la pau dels
cementiris. Si fos així, es faria molt difícil trobar-la en el nostre mon.
Només cal recordar el que passa avui a Siria, el conflicte entre israelians
i palestins, la violència a Irak, les disputes a l’Àfria, Mali, Nigèria; l’explotació
per raons econòmiques a la república del Congo i països emergents. Entre
nosaltres, els interesos econòmics dels poderosos ens generen angoixa, tristesa
i lluita interior.
On és la pau de Jesús ?.
Probablement, cal agafar un altre camí; una dresera cap el mon interior.
Caldrà recordar allò que Jesús demana als seus deixebles per construir
el Regne de Déu: “ A la casa en què entreu, digueu primer: pau a aquesta
casa”.
Però la pau de Jesús no és una paraula buida. No és absència de conflictes,
ni tranquilitat interior, ni sensació de benestar.
La pau de Jesús és una “llavor” que porta dins la no-violència, el respecte i el diàleg; que fuig de la imposició, l’enfrontament i el dogmatisme, que no
exclou a ningú, respecta les diferències i que a la llarga, produeix el fruït que
ens permet humanitzar la vida.
Aquesta és l’herència que ens deixa Jesús.
X_i_C
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Lectura dels fets dels Apòstols Fets 15:1-2.22-29
En aquells dies uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d’Antioquia
que si no es feien circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien salvarse. Això
porta una desavinença i una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells, que decidiren
que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d’aquesta qüestió
amb els apòstols i els preveres. Llavors els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat
reunida, decidiren elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els
elegits foren Judes, conegut també amb el nom de Bar-Sabàs, i Siles, homes que es distingiren
com a dirigents en la comunitat dels germans. Els donaren aquesta carta:«Els apòstols i els
preveres saluden com a germans els germans no jueus d’Antioquia, de Síria i de Cilícia.
Hem sabut que alguns havien vingut d’entre nosaltres sense la nostra autorització, us havien
pertorbat amb les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit
unànimement d’escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres
estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la causa de nostre Senyor
Jesucrist. Els qui us enviem són Judes i Siles. Ells us exposaran de paraula això mateix que
us diem per escrit, i és que l’Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d’imposar
cap altra càrrega que aquestes indispensables: que us abstingueu de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats i de contreure un matrimoni entre pròxims
parents. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau.»

nord, tres al sud i tres a ponent. La muralla reposava sobre un fonament de dotze pedres
que duia els noms dels dotze apòstols de l’Anyell. No hi vaig veure el santuari del temple,
perquè el Senyor, Déu de l’univers amb l’Anyell, és el seu santuari. La ciutat no necessitaque
l’il•luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l’omple de claror i l’Anyell li fa llum

Salm Responsorial 66

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca, la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens
beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva
mirada.
La terra coneixerà els vostres
designis,
i veuran tots els pobles la salvació.
Que s’alegrin els pobles i cridin de
goig,

vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud,
i guieu els pobles de la terra.
Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.
Que Déu ens beneixi,
i eL venerin d’un cap a l’altre de la
terra.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 21:10-14. 22-23
L’àngel em transportà en l’esperit dalt una muntanya gran i alta, i m’ensenyà la ciutat
santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria de Déu l’envoltava.
Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal•lina. Tenia
una muralla gran i alta amb dotze portes. A les portes hi havia dotze àngels i dotze noms
gravats, que són els de les dotze tribus d’Israel. Tres de les portes miraven a llevant, tres al

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo14:23.29
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Qui m’estima farà cas del que jo
dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les
meves paraules, que no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat. Us he dit tot això mentre
era amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà
recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Us deixo la pau, us dono la meva pau.
No una pau com la que dóna el món. Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu!
Heu sentit que us deia: Me’n vaig però tornaré. Si m’estimeu, us alegrareu de saber que
me’n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant perquè
cregueu quan ho veureu.»

Salmo responsorial 66

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,

riges los pueblos conrectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del
orbe.

Hi ha deus coses fortes.....
-El ferro és fort, però el foc el fon.
-El foc és fort, però l’aigua l’apaga.
-L’aigua és forta, però els núvols
l’evaporen.
-Els núvols són forts, però el vent
se’ls emporta.

-El vent és fort, però l’home el venç.
-L’home és fort, però la por l’enfonsa.
-La por és forta, però la son la guanya.
-La son és forta, però la mort encara
és més forta.
...però l’amor bondadós, les bones
obres, sobreviuen a la mort, ho fonen tot!

