Lectures del 21 d’abril
Diumenge 4 de Pasqua any C
1ª lectura: Ac 13, 14. 43-52
Salm 99 (100) 2, 3, 5.
2ª lectura: Ap 7,. 9. 14-17..
Evangeli : Jo. 10, 27-30

ENTERRAMENT
El dia 24 de març acompanyàvem amb
la pregària a la família de Loreto Justícia
Sánchez, de 86 anys.

MENJADOR
Assistència març
Durantg el mes de març hem servit 982
àpats entre dinar i sopar.
Voluntaris
Ens falten voluntaris per anar cobrint
les baixes que hi ha.

UNCIÓ MALALTS
El dia de Pentecosta, dia 19 de maig,
farem la Unció comunitària dels malalts. Els
que ho desitgeu només cal que ho digueu.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
El proper dissabte dia 20 ens trobarem
els grups altra vegada en els Grups de
Reflexió-Catequesi. A les 6 de la tarda.

Pel divendres 17 de maig.
Coses que es van dir a la última:
-la comunitat és molt més ample del que
ens pensem, del que veiem al primer cop d’ull.
-la comunitat no és només els que van a
missa.
-Totes les comunicacions són importants:
la oral, escrita, televisiva, radio, i els signes
externs també ho són. Quan fem una activitat
hauríem de posar pancartes a fora l’església,
que es vegi, perquè la gent se n’assabenti, ho
vegi....
-Hi ha una altra comunicació que és la de
l’empatia (el que es viu i es transmet de tu a tu).
-No patir si som pocs o molts. Es fa constar que a les eucaristies som més gent de fora
del barri que d’aquí mateix. Ens preguntem però:
els que no venen és per què van a un altre lloc?
No
-Caldria comunicar-nos entre les persones i els grups de dins la parròquia.
-En aquesta comunitat hi ha força gent que
hi venim i que som de fora del barri. Això és
una riquesa però alhora també limita la
participació.
- Caldria comunicar-nos amb parròquies
veïnes. Es comenta que a nivell de les Càritas i
de capellans ja es fa i s’hi participa a nivell
d’arxiprestat. També es fa trobades de consells
parroquials però nosaltres no en tenim cap de
constituït i per això no s’hi va.
-Pensem que la informació és diferent de
comunicació. Però informar ajuda a comunicar. Aquesta assemblea que fem ajuda a comunicar-nos..... (continuarà el proper full)

Diumenge 3 Pasqua / any C

Jesús present en la feina de
cada dia
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Aquest diumenge Jesús s’apareix
per tercer cop ressuscitat als seus
deixebles. És curiós que no es presenta a
cap església o sinagoga, es fa present en
la feina de cada dia. No ve a dir com s’ha
de resar o guarnir les esglésies...sinó a
donar altres alternatives per a poder pescar; ja que aquell dia no havia estat massa
afortunat.
Quantes vegades tenim Jesús a prop nostre i no el sabem
reconèixer? En el company/a de feina, en el veí o veïna aturat sense feina a
casa angoixat, en el familiar que espera la nostra visita, en aquell amic que
espera la nostra trucada...
Hem de ser nosaltres els portadors de Jesús Ressuscitat i els que hem
d’irradiar aquest amor i força. Estimar a Déu i els que Ell estima. Com diu
un tros d’un fragment trobat del segle XV.”Crist no té ajuda, només té la
nostra ajuda per ser portadors del seu missatge”.
Regalem somriures, temps, escoltant, ajudant, eixugant plors, petons,
abraçades, caminant al costat de... cadascú sap ben bé en què, en definitiva,
pot ser portador del Crist Ressuscitat allà on estem.
V.T i E.M
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Lectura dels Fets dels Apòstols Ac, 5:27b-32.40b-41
En aquells dies els apòstols comparegueren davant el sanedrí, i el gran sacerdot
començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir severament d’ensenyar res més en el
nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fernos culpables de la sang d’aquest home.» Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és
primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres
havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i
Salvador, per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en
som testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui
l’obeeixen.» Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús, i els deixaren anar.
Els apòstols es retiraren del tribunal del Sanedrí, contents que Déu els considerés dignes
de ser maltractats pel nom de Jesús.

contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» Ho feren
així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús
estimava diu a Pere: «És el Senyor.» Així que Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba
que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta
metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix. Quan baixaren a
terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos
dels que acabeu de pescar.» Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia
cent cinquanta tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà.
Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja
ho sabien que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb
el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles després de ressuscitar
d’entre els morts.

Salm responsorial 29
Amb quin goig us exalço, Senyor!
m’heu tret a flor d’aigua quan
m’ofegava,
i no heu permès que se n’alegrin els
enemics.
Senyor, m’heu arrencat de la terra
dels morts,
quan ja m’hi enfonsava, m’heu
tornat a la vida.

Salmo responsorial Sal 29
Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos
serían de mi.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a
la fosa.

Canteu al Senyor, els qui l’estimeu,
enaltiu la seva santedat.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l’endemà són crits de joia.
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.
Heu mudat en joia les meves penes,
Senyor, Déu meu, us lloaré per sembre.

Lectura de l’Apocalipsi de Sant Joan Ap. 5, 11-14
Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels que rodejava
el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades que
cridaven: «L’Anyell que ha estat degollat es digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa,
força, honor, glòria i lloança.»Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la
terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs que deien: «Al qui seu al tron
de l’Anyell sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.» Els
quatre vivents responien: «Amén.» I els ancians es prosternaren adorant.
Lectura de l’Evangeli segons sant Joan Jo 21,1-19
En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades.
L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Nataniel, de Canà de
Galilea, els fills del Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué: «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots vora l’aigua,
però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, ¿no teniu res per menjar?» Li

Tañed para el Señor, fieles
suyos,

dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante, /su bondad,
de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por
siempre.

Democràcia a l’Església: elecció de bisbes
“Que no s´imposi al poble un bisbe que no sigui acceptat pel mateix poble”
“Aquell que ha de presidir tothom ha de ser elegit per totsª
“No ha de ser ordenat bisbe cap persona que no desitjin els cristians, sense
haver-los consultat abans”
Podríem pensar que són frases d´algun moviment de cristians de base o d´uns teòlegs
Joan XIII o d´algun Fòrum de capellans.
La primera frase és de Sant Cebrià s.III,bisbe de Cartago,que va ser elegit perquè
s´hi havia fet molt amb els més pobres del poble.
Les altres dues frases són de Sant LLeó, el Gran Papa de 440 a 461
Només per posar algun exemple de com l´elecció dels bisbes va ser una pràctica
habitual en el primer mil·leni de la història de l´Església. (recollit per en Pep)

