Lectures del 14 d’abril
Diumenge 3 de Pasqua any C
1ª lectura: Ac 5, 27-32- 40-41
Salm 29 (30) 2 i 4-6.. 11-13.
2ª lectura: Ap 5,. 11-14..
Evangeli : Jo. 21, 1-14

CÀRITAS
Voluntaris menjador
Ens falten voluntaris del menjador per
anar rellevant els que han de plegar.

ASSEMBLEA
Convocatòria d’assemblea

Creiem només el que veiem?

ECONOMIA MES DE MARÇ

Saldo mes de febrer ............... 1.817,40
Entrades
Col.lectes .................... 594,91
Ciris ............................ 210,46
Caixetes ...................... 226,02
Col.lecta seminari ........ 281,61
Total entrades ........ 1.313,00 . 1.313,00

C.E. ANEM A CAMINAR

Sortides
Telèfon .......................... 69,42
Llum ............................ 306,85
Neteja ......................... 218,93
Seminari ...................... 281,61
Desplaçament ................ 30,00
Butà ............................ 140,20
Flors ........................... 117,30
Extintors ........................ 53,36
Com. bancs ..................... 1,50
Seg. Social .................... 59,72
Mat. Oficina .................... 4,50
Piscolabis Pasqua ............ 4,95
Full Parroquial ............... 20,00
Total sortides ......... 1.308,24 . 1.308,24

Dissabte vinent dia 13 es fa la sortida
de Sant Aniol de Finestres.

Romanent març ...................... 1.822,06

17 de maig, a 2/4 de 10 del vespre.
Repassarem el que ens vam proposar
l’última vegada que ens vam trobar (el 19
d’octubre 2012) i veurem el camí que hem
fet segons les propostes fetes.
Recordeu que vam fer un resum de tot
el que es va anar dient i comentant. El tema
era: quina comunitat estàvem fent i com
comunicàvem allò que vivim a partir de dues
ponències que ens van fer en Paco i la
M.Josep.

Diumenge de Pasqua / any C

El dia 19 de maig, Diada de la
Pentecosta, a l’Eucaristia, farem la Unció
comunitària dels Malalts a tots aquells qui
ho desitgin. Els interessats només cal que
ho digueu i un dia quedarem per tal de fer la
preparació.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 320,05
Caixetes ciris ............................... 18,35
Caixetes: ..................................... 44,10
Caixetes Càritas: .......................... 30,39
Menjador .................................. 245,00

UNCIÓ MALALTS
Unció comunitària dels malalts

FULL

ECONOMIA 31-03-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 478
7 d’abril del 2013

Durant els propers diumenges diversos passatges ens recordaran els episodis de Jesús ressuscitat entre els apòstols i
amb les comunitats incipients de cristians. Són moments que
transmeten sensacions particulars; tots podem fer les nostres
reflexions sobre aquelles vivències i dels ensenyaments del Mestre. L’evangeli
d’avui recull un dels episodis inicials més coneguts. Constitueix un retrobament
de Jesús amb els apòstols. El neguit, el dubte, el temor i la inseguretat pel que
acabava de succeir i pel que encara podia succeir hi són presents. L’expressió
màxima d’aquestes reaccions la trobem a Tomàs, qui reclama proves
inequívoques per creure la presència de Jesús ressuscitat entre la comunitat.
Vist en la distància, pot resultar fàcil censurar la incredulitat de Tomàs.
Ara bé, quantes vegades en la nostra vida quotidiana i per a situacions que
requereixen moltes menys dosis de fe que la seva, neguem tot marge de confiança
i ens deixem portar per la crítica còmoda i injusta?
En acabar el passatge, l’evangeli aclareix que es fa ús del recurs al miracle
com a mitjà per afermar la creença en Jesús. Molt s’ha escrit sobre el sentit
d’aquests miracles amb explicacions per a tots els gustos, des d’aquelles més
literalistes fins a d’altres de caire més simbòlic i interpretatiu. En tot cas, en el
nostre món d’avui sembla massa simple pensar que la consecució de “miracles”
màgics sigui la via per resoldre els grans reptes que ens cal afrontar tant a nivell
personal com col·lectiu. Creure en el bé, en l’esperança, en la pau, en la
solidaritat o en la justícia comença per cadascú de nosaltres. No estic segur
com definiria un miracle; tampoc tinc gens clar com interpretar-los. Sigui com
sigui, sense la pràctica d’aquests valors és impossible que s’esdevinguin.
DP
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Lectura dels Fets dels Apòstols
Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien unànimement
en el pòrtic de Salomó. Ningú dels altres no gosava anar amb ells, encara que el poble en feia
grans elogis. Cada vegada se’ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el
Senyor. Fins pels carrers la gent treia els malalts i els deixava allà amb les lliteres perquè,
quan Pere arribava, almenys la seva ombra en toqués algun. També acudia molta gent de les
poblacions veïnes de Jerusalem portant malalts i persones molestades per esperits malignes,
i tots recobraven la salut.

Salm responsorial 117
Enaltiu el Senyor: que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Aaron:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el
Senyor:
perdura eternament el seu amor.

La pedra que rebutjaven els
constructors
ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.
Avui és el dia en que ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu. Que ell ens il·lumini.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 1:9-11a, 12-13, 17-19
Jo, Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo en Jesús les penes, la paciència
i la reialesa, vaig ser deportat a l’illa de Patmos per haver predicat la paraula de Déu i haver
donat testimoni de Jesús. El dia del Senyor l’Esperit s’apoderà de mi, i vaig sentir darrere
meu un gran crit, com un toc de corn que deia: «Escriu en uns fulls això que veus i envia-ho
a les set comunitats.» Vaig girar-me per veure de qui venia la veu que em parlava, i vaig
veure set lampadaris d’or, i enmig dels lampadaris algú que semblava un fill d’home, vestit
amb una túnica llarga fins els peus i cenyit a l’alçada del pit amb un cenyidor d’or. En veure’l
vaig caure com mort als seus peus. Ell posà sobre meu la mà dreta i em digué: «No tinguis
por. Jo sóc el primer i el darrer. Sóc el qui viu: Jo que era mort, ara visc per sempre més i tinc
les claus de la mort i del seu reialme. Escriu, doncs, tot el que vegis, la situació present i la que
vindrà després.»

Lectura de l’evangeli segons Sant Joan Jo 20, 19-31
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades
per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.
Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a

vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a
qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran
sense perdó.» Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze no era allà amb els altres.
Ells li digueren: «Hem vist enyor.» Ell els contestà: «Si no veig a les mans la marca dels claus,
si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà al costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més
tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estan tancades les portes,
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs >porta el dit
aquí i mira’m les mans, porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues
creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu:«Perquè m´has vist has
cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència dels deixebles
molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat
escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida
en el seu nom.

Salmo responsorial Sal 117
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon los
arquitectos
es ahora la piedra angular

Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del
Señor,
os bendecimos desde la casa del
Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina.

Reformar l’Església
«No s’ha d’esperar un nou Concili per a respondre al clamor de reforma de l’Església,
urgent i universal. El cardenal Martini ens ho va deixar com un testament i els pobres i els
lluitadors ho mereixen». (Pere Casaldàliga).
El Vaticà té més de 150 teòlegs en el punt de mira i alguns prohibits. Un d’ells és Juan
José Tamayo, que fa poc a Barcelona el cardenal va prohibir que fes una conferència en una
parròquia. Davant d’aquest fet, Tamayo ha dit: «Les prohibicions episcopals i cardenalícies
no són expressió d’autoritat, sinó d’autoritarisme, no són proves de poder sinó d’impotència,
no reflexteixen valentia sinó debilitat, no revelen fermesa sinó por a la llibertat, al pluralisme,
a la crítica, al dissentiment i, en definitiva, a l’Evangeli».(El Pregó, numero 441)

Ara que molts bisbes i cardenals expressen el seu contentament pel nou Papa perquè
és humil, auster, senzill i «normal» .....voldriem una jerarquia que tots ells fossin humils,
austers, senzills i «normals»; que no condemnéssin els teòlegs i, de rebot, canviessin la
Cúria vaticana, abolissin l’Estat del Vaticà i s’obrissin als nous reptes del món d’avui.

