Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Núria Fitó
Peñalvert, de 47 anys; i Maria Expósito
Luque, de 63 anys.

Vam fer-ne una al començar el curs i
ara a l’acabar.
Ens plantejarem el que ens vam
proposar i com ho portem a terme i quines
camins nous hem fet.
Agafarem lespropostes o les idees que
van sorgir que o bé constaten un fet o
proposen, i veurem si les hem fet avançar o
no, i en aquest cas com ho hem de fer.
Tots hi som convidats.
Fem l’esforç de ser-hi, que ens ajudarà
a avançar en comunitat i a la comunitat
mateixa.

BATEIG

GRUP DE CELEBRACIONS

Lectures del 19 de maig
Diumenge de Pentecosta any C
1ª lectura: Ac 1-11
Salm 103 (104) 1ab i 24ac..29-31 i 34
2ª lectura: Rm 8,. 8-17..
Evangeli : Jo. 14, 15-16. 23b-26

ENTERRAMENT

Dissabte vinent dia 18, a 2/4 de 6 de a
tarda, batejarem a l’Àlex Aguilera González;
i a ne’n Francesc López Segura.

UNCIÓ
COMUNITÀRIA MALALTS
Diumenge vinent, dia de la pentocsta,
farem la Unció dels Malalts a l’eucaristia de
les 12.

Vam estar revisant les Celebracions
de Quaresma i Pasqua i proposant per els
propers temps.
Vam organitzar també els equips de
Celebració de la Paraula pels dies que en
Ramon és fora o no hi pot ser.
Ens falta ampliar l’equip de l’Eucaristia
de les 10 dels diumenges.

APLEC CASTANYET

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI

Aquest diumenge dia 12, es fa l’Aplec
de Castanyet. Un dia agradable per passar
a la casa de Colònies que tenim a Castanyet
a Santa Coloma de Farners.
Tothom es porta el dinar i es trobarà
amb taules i cadires per poder seure.

Caminada: Dissabte vinent, dia 18,
ens trobarem el matí a 2/4 de 10 per a fer
l’excursió a la cova d’aram. Cap a la 1
tornem a estar a casa.
Sessió la tarda: a les 6 ens trobarem
els grups. Avui serà l’últim dia d’aquest curs.

ASCENCIÓ / any C
L’Ascensió del senyor

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 184,95
Caixetes ciris ............................... 94,89
Caixetes: ....................................... 7,66
Caixetes Càritas: .......................... 16,24
Menjador .................................... 80,00

ASSEMBLEA PARROQUIAL
Divendres dia 17,
a 2/4 de 10 del vespre,
assemblea parroquial.

FULL
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“Jesús, tot enlairant-se cap el cel, beneí als seus deixebles; ells es
prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n
tornaren a Jerusalem”.
Els deixebles, plens de l’esperit de Jesús ressuscitat, retornen a casa,
plens d’alegria.
Què viuen aquests homes?
* El goig de creure en les paraules del Mestre:
“Jo us enviaré sobre vosaltres, el DO que el Pare ha
promès...”.
* El goig de viure amb una comunitat fraterna.
* El goig de sentir-se homes nous, i de vida nova.
* El goig d’ésser humils davant del seu Senyor.
* El goig esperançat de col·laborar en la construcció del Regne.
Què han viscut aquests homes?
* L’experiència d’un Jesús, que els parlava de l’amor i el perdó...
* L’experiència d’un Jesús, que s’apropava els més dèbils i afligits...
* L’experiència d’un Jesús, que mirava a la dona, veient la seva dignitat...
* L’experiència d’un Jesús, que els deia: “La pau sigui amb vosaltres”
* L’experiència d’un Jesús, que proclama a les multituds, les
Benaurances...
Quina vivència tenim nosaltres de Jesús o d’alguna persona molt estimada que ja viu en el cel a la dreta del Deu Pare?... Tanquem els ulls, obrim el cor
i escoltem!...
¡RECORDEM!.. “Jo estaré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi
del món”.
¡SENTIM!.. el goig de ser estimats i testimonis del Crist Ressuscitat.
¡VIVIM!.. sembrant amb goig i a tot lloc, la bona llavor del bé i de la
pau.
P.V.Ll.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura dels Fets dels Apòstols Fets 1:1-11
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar,
des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit
Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà
viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els
parlava del Regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem
i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia
que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb
l’Esperit Sant.» Els qui els trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu
la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines
dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu
una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins
als límits més allunyats de la terra.» Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se
l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es
presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us
esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres, tornarà de la manera
com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

per a nosaltres un camí nou i viu, que passa a través de la cortina del lloc santíssim, és a dir,
a través de la seva humanitat. En ell tenim un gran sacerdot posat al capdavant de la casa
de Déu. Acostem-nos-hi amb cor sincer i fe plena, ja que el nostre cos ha estat rentat amb
aigua que purifica, i els nostres cors, netejats de tota consciència de culpa. Mantinguem
indefectible l’esperança que professem: Déu compleix fidelment les seves promeses.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 24:46-53
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El
Messies havia de patir i ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els
pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou
testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us
mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt». Després
se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa,
s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després plens
d’alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies
a Déu.
Salm responsorial Sal 46

Salm responsorial Sal 46
Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l’Altíssim, el terrible,
rei de reis a tot el món
Déu puja enmig d’aclamacions,
al so de corns puja el Senyor.

Canteu a Déu, canteu-li,
canteu al nostre Rei.
Que és rei de tot el món,
canteu a Déu un himne.
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat.

Lectura de la carta als cristians hebreu
Crist no ha entrat en un santuari fet per mans d’home, que és còpia del santuari
veritable, sinó que ha entrat dins el cel, i ara es presenta davant de Déu intercedint per
nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una sang que no és la seva. Crist,
en canvi, no s’ha d’oferir moltes vegades; si fos així, hauria hagut de sofrir la passió una
vegada i una altra des de la creació del món. Ara, però, a la fi dels temps, s’ha manifestat
una vegada per sempre, per abolir el pecat mitjançant el seu sacrifici. Als homes ens toca
de morir una sola vegada, i després de la mort ve el judici; semblantment, Crist, que es va
oferir una sola vegada i prengué damunt seu els pecats de tots, apareixerà per segona
vegada, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar els qui viuen esperant-lo. Per tant,
germans, tenim plena llibertat d’entrar al santuari gràcies a la sang de Jesús; ell ha inaugurat

¡Aplaudid, pueblos todos!
¡Aclamad a Dios con gritos de alegría!
Porque el Señor, el Altísimo, es terrible;
es el gran rey de toda la tierra.
¡Dios el Señor ha subido a su trono
entre gritos de alegría y toques de
trompeta!

¡Cantad, cantad himnos a Dios!
¡Cantad, cantad himnos a nuestro rey!
¡Dios es el rey de las naciones!
¡Dios está sentado en su santo trono!
Los hombres importantes de las naciones
se unen al pueblo del Dios de
Abraham,

EQUIP DE CÀRITAS
Càritas va fer la seva reunió general aquest mes i es va elegir en Joan Marin nou
President-coordinador de Càritas Poblenou, substituint la que fins ara ho era la Isabel
Canadell. Bona feina, Joan!
Càritas Poblenou està fent el servei de Menjador conjuntament amb altres entitats,
l’acollida cada dimarts, el servei de préstecs, les classes de català entre altres, .....i està a
punt ja el projecte Sostre fet conjuntament amb l’Ajuntament de Pineda. Tan bon punt
estigui posat en solfa ja informarem d’aquest projecte per ajudar a famílies amb problemes
de pis.

