Lectures del 28 d’abril
Diumenge 5 de Pasqua any C
1ª lectura: Ac 14, 21-27; Salm 144
(145) 8-1 3; 2ª lectura: Ap 21,. 1-5;
Evangeli : Jo. 13, 31-35

DATES A RECORDAR
Assemblea: 17 de maig, 2/4 de 10
del vespre
Unció Malalts, 19 de maig,
Pentecosta.

C.E. ANEM A CAMINAR
Proper dissabte a la serra de Cavallera,
a Camprodon

APLEC CASTANYET
El segon diumenge de maig, dia 12, es
farà l’Aplec de Castanyet. Aquesta vegada
no hi haurà autocar, sí hi haurà, taules i
cadires per a tots.

RACÓ DE PREGÀRIA
DIVENRES 26
D’ABRIL

20,30

Resum assemblea segona part
-El Full informatiu que fem cada
setmana ajuda a informar i comunicar-nos.
Els fulls extres que fem de tant en tant també
ajuda....
-A les celebracions de l’Eucaristia, ferne algunes que no fossin tan rituals i fos
alguna mena de comunicació especial entre
nosaltres. O bé, quan comencem que
poguéssim explicar que és el que ens ha
impactat aquesta setmana.... què ha passat
aquesta setmana?
-El que sí ens podem proposar és viure
amb alegria, celebrar amb alegria i així
comunicarem alegria també.
-La parròquia la triem, i no ho fem pel
territori. A vegades critiquem altres
comunitats, així com ens critiquen a
nosaltres, però no hi hauríem de caure en la
crítica. Tothom ha de tenir total llibertat per
moure’s que avui dia és molt fàcil anar d’un
lloc a l’altre, no cal obsessionar-se per si hi
som d’una manera o altre....tots hi som a la
nostra manera.
-Hi ha una comunicació que no
valorem gaire i és la intercomunicació personal entre uns i altres, això és molt
important.
-El primer impacte quan un aterra a
aquesta comunitat és l’hospitalitat, l’acollida,
el trobar l’església sempre oberta.
-Coses a potenciar en quant al Full
Informatiu:
agafar el full informatiu cada setmana i
agafar-ne’n més per donar-ne a algú que no
ve.
Distribuir-lo per e-mail.
Deixar-lo en altres espais de la
parròquia entre setmana.
Fer un suplement mensual que recollís
la vida dels diferents grups.

Diumenge 4 Pasqua / any C
El pare i jo som u
Jesús estableix dos temps, els
temps present i el temps de vida
eterna o de la salvació.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 185,35
Caixetes ciris ............................... 58,19
Caixetes: ....................................... 5,46
Caixetes Càritas: .......................... 16,31
Menjador .................................... 80,00

ASSEMBLEA

FULL

ECONOMIA 14-04-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 480
21 d’abril del 2013

Els temps presents són per una
part, personal de fe, d’esperança i
d’amor, i de l’altra, comunitari,
d’església com a Poble de Déu que
viu a un poble, o una parròquia o
de la gran església universal escampada pel món.
Durant el temps present que
és la nostra vida pròpia i personal ,
Ell coneix qui el segueix i qui no. Per
a Ell no és tan important la perfecció del nostre seguiment com la bona voluntat
i la constància. És un temps de prova i temptació que dura tota la vida i que Ell
segueix amb interès i amor juntament amb l’Esperit que ens acompanya tot
respectant la nostra llibertat. Però som humans i amb les nostres febleses i
dificultats ens apartem una mica d’Ell però sempre és perquè nosaltres hi donem
el consentiment, és a voluntat nostre.
Sempre hem de confiar i demanar-li el que necessitem. Ell sempre ens
escolta i no ens abandona encara que a vegades les coses no surtin com volem
o com esperem, hem de confiar!
Ell és l’amic que mai ens falla
P.L.S.
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 Ac 13, 14. 43-52
En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga i arribaren a
Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sinagoga i s’assegueren. Quan ja es dispersava
la gent reunida a la sinagofa, molts dels jueus i prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ells els
parlaven, mirant de dissuadir-los que es mantinguessin fidels a la gràcia de Dèu. El dissabte
vinent gairebé tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus
veieren aquella multitud, s’engelosiren tant, que es posaren a impugnar amb paraules
injurioses tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia: «Era el
nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la
voleu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui
no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor: “T’he fet llum de les nacions perquè portis
la salvació fins als límits de la terra”.» Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n’alegraren,
i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es
convertiren a la fe. La paraula del Senyor s’escampava per tota la regió. Però els jueus
instigaren les dones devotes més distingides i els principals de la ciutat a promoure una
persecució contra Pau i Bernabé, fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de
protesta, s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar i se n’anaren a Iconi. Els
convertits de nou vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant.
Salm responsorial 99
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb cants de
festa,
entreu davant d’ell amb crits d’alegria

que és el nostre creador i que som
seus,
som el seu poble i el ramat que ell
pastura

Reconeixeu que el Senyor és Déu,

Que n’és de bo el Senyor!
Perdura eternamenel seu amor,
és fidel per segles dels segles.

Lectura de l’Apocalipsi segons sant Joan 7:9, 14b-17L
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Eren
gent de tota nacionalitat, de totes les races, i de tots els pobles i llengües. S’estaven drets
davant el tron i davant l’Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. Un dels ancians
em digué: «Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb
la sang de l’Anyell, i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de Déu, donantli culte nit i dia dins el seu santuari. El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència,
mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats ni al sol ni a la
calor, perquè l’Anyell que està en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua
de la vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.»

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 10, 27-30
En aquell temps, digué Jesús: “Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo
les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna: no es perdran mai ni me les
prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà
arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u”
Salmo responsorial 99,
Aclama al , Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:

que él nos hizo, y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.»

Quin Vallmajó, missioner a l’Àfrica, 19 anys del seu assassinat
Fa 19 anys que un 26 d’abril assassinaven els militars a ne’n Quim –fill de
Navata, Figueres- perquè els feia nosa perquè denunciava les causes de la misèria i
de la corrupció. Ara ha sortit el llibre “Àfrica al cor” a partir de les seves interessants
cartes que dirigia. Heus ací algunes de les seves frases:
“Mentre es parla a la ràdio de destrucció o pillatge, nosaltres parlem de construcció,
justícia i solidaritat, mirar de fer tot el que podem.”
“L’Església que estimem, la dels peus descalços i mules a les mans, la del got de vi i
la llesca de pa compartit, ni la veiem ni la representem i l’enyorem, però farem tot el
possible per fer-la créixer en el cor dels petits. La “gran carcassa de l’Església” sovint ens
ofega però tenim esperança”...
“Els refugiats són uns desarrelats, sense present ni futur, amb un passat espantós... El
seu problema és la manca de drets reconeguts, d’arrels, de no veure futur clar...”
“El nostre camí són els refugiats, els afamats, els malalts, els aturats i els perseguits....
Si els deixem anem per mal camí... us asseguro que trobar-se rodejat de mainada amb
gana, malalts i gent pobre a pilons et fa perdre la por.”
“És hora d’analitzar, de cercar nou camí. Per nosaltres doncs, és hora de cercar llum
i força per la lluita. El nostre camí són els més pobres. Comptarem amb l’Evangeli i les
seves benaurances.”

