Lectures del 2 de juny
Diumenge Corpus any C
1ª lect:Gn 14,18-20; Salm
109,1.2.3.4; 2ª lect:1Co 11,23-26); Ev:Lc
9,11b-17

DIUMENGE DIA 2: CORPUS
Diumenge dia 2 és la festa del Corpus.
Llegirem a l’Ev. que Jesús diu: «Doneu-los
menjar vosaltres mateixos». Avui, continuem
nosaltres aquest compromís a treballar
perquè l’aliment no falti a ningú (encara ens
falta molt per fer), ni tampoc l’alegria,
l’acolliment i l’amistat.
La col.lecta que fem a l’eucaristia anirà
destinada a Càritas Poblenou.

RESUM ASSEMBLEA.
17 de Maig 2013.
Vam estar revisant des de l’última
assemblea de l’octubre passat com hem
avançat amb tot allò que ens vam proposar
i què caldria reforçar.
Coses a tenir en compte que ens vam
proposar:
-Fer un “BUTLLETÍ “ a l’any (sortir a
finals d’any) amb la intenció de donar a

TRINITAT DÉU any C
Quan vindrà l’Esperit de la Veritat

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 133,26
Caixetes ciris ............................... 53,35
Caixetes: ..................................... 29,39
Caixetes Càritas: .......................... 37,22
Menjador ........................................

conèixer els grups i informar de les seves
activitats i tot el que s’hi viu i ens ajuda a
creíxer. També seria una manera de donar a
conèixer als de fora allò que fem i som. La
M.Josep i en David seràn els encarregats
de tirar-ho endavant.
-Comunicació entre grups: a partir del
curts vinent, proposar-nos que cada mes en
el Full Informatiu hi surti un grup diferent de
la parròquia explicant el que fan (fer un
calendari ja previ dels grups i el mes que li
tocaria)
-caldria fer i organitzar visita als malalts
(els de Càritas ja tenen sobre la taula aquest
encàrrec d’organitzar-lo)
-Potenciar la implantació d’informació
en els cartells de la parròquia i en altres
indrets com en els plafons de l’ajuntament
posar-hi aquells programes d’activitats que
fem obertes pel barri (classes català,
informàtica, castanyet...), i en la cartellera
de la parròquia posar-hi també el Full
Informatiu de l’última pàgina que informa
d’activitats i totes les altres activitats.
-Fer una llista d’e-mails per aquells que
vulguin rebre informació, les pancartes posar-les només en ocasions especials per fer
més impacte. I també a la porta de l’església,
en el lateral que hi ha vidre, en algunes
ocasions una pancarta de dalt a baix
informant de l’acte (seria un lloc també molt
visible).
-Actualment ja hi ha força grups que
al davant tenen una persona que coordina el
grup. Caldria reforçar els altres grups que
no ho tenen per tal de ser una mica més
operatius.
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Jesús, diu lo que el Pare li encomana de dir,
L’Esperit explicarà les paraules que els deixebles no
entendrien, paraules del Pare que Jesús no té ocasió de
dir , per falta de temps de vida, i falta de comprensió
dels apòstols..
Jo crec sincerament en la TRINITAT DËU ÜNIC. I ho he cregut des
de la reflexió. La meva raó pot acceptat lo que no comprèn perquè ella a
arribat a poder acceptar-la sense sentir-se dominada, obligada, subjugada.
El gran problema són les paraules humanes que fem servir per a les
persones divines, Si diem que un és el PARE i l’altre és el FILL, ho compliquem
tot. Pot tenir un Pare la mateixa eternitat que un Fill?
I, perquè l’Esperit és Sant, no és un rebaixar-li la categoria? Cert que
hem rebut aquestes denominacions de les mateixes escriptures, però l’Esperit
de Veritat no ha fet conèixer millor la Trinitat o se l’ha fet callar?
Segons sembla, l’Esperit de Pentecosta, malgrat la promesa de Jesús
només, ara, està en la Jerarquia. Només ella rep la comprensió d’allò que no
podien entendre els apòstols?
E l concili Vaticà segon, va obrir portes i finestres i l’Esperit va quedar
lliure. No en va marxar, no el va deixar desemparat, però va ventar la Veritat
més enllà i més ençà de Roma, en els vorals i els pedregars del món...
Tenim nou papa, amb un tarannà nou, el de l’humil Francesc d’Assís.
La humilitat és lo que faltava als papes, no en les paraules, però sí en la conducta, en la seva vida pública i sovint també en la privada, Esperem, jo estic
esperançat, que la Cúria, aquesta vegada, no tindrà prou força per doblegar
aquell que se sent dèbil davant la tasca, i que abans de pregar per nosaltres
ens demana pregar per ell.
P. G.
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Lectura del llibre dels Proverbi Pr 8:22-31
Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar les seves obres el Senyor
m’infantà com a primícia de tot el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del
començament, abans que la terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les
fonts d’on brollen les aigües, i jo ja havia nascut. He nascut abans que les muntanyes,
abans que fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni els llacs, ni la massa
terrosa dels continents; quan ell instal·lava la volta del cel, jo hi era, quan traçava el cercle
de l’horitzó sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les
fonts de l’oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, quan construïa
els fonaments de la terra, jo era al seu costat com un deixeble preferit, feia les seves
delícies cada dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra, i compartia
amb els homes les meves delícies.»
Salm responsorial 8
Quan miro al cel que han creat les
mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat.
Jo dic: Què és l’home, perquè us en
recordeu?
Què és un mortal, perquè li doneu
autoritat?
Gairebé l’heu igualat als àngels,

l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet reide les coses que heu
creat, tot ho heu posat sota els seus
peus.
Ramades de bous i ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels
oceans.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 5, 1-5
Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem en pau amb Déu,
gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta
gràcia que posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de
Déu. Encara més: fins enmig de les proves, trobem motiu de satisfacció, perquè sabem que
les proves ens fan constants en el sofriment, la constància obté l’aprovació de Déu,
l’aprovació de Déu dóna esperança, i l’esperança no pot defraudar ningú, després que
Déu donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor.
Lectura de l’Evangeli segons sant Joan Jo 16, 12-15
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dirvos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor,
l’Esperit de la veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no
parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em

donarà glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò que és meu. Tot el que és
del Pare és meu: per això dic que tot allò que us anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»

Salmo responsorial sal 8
Cuando contemplo el cielo, obra
de tus dedos
la luna y las estrellas que has
creado
¿qué es el hombre, para que te
acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus
manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies:
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

Pregària
-Pare nostre, et demanem avui la unitat
dels cristians,
una unitat des de la diversitat
des de la identitat pròpia de totes les
comunitats
que creuen en Jesús, fill teu.
Fes que el teu poble vegi la llum
de tot allò que ens uneix!
Som de Crist, per sobre del camí que
seguim.
Pare de bondat,
envia’ns a compartir el teu amor amb
altres fills teus,
sobretot amb aquells que comparteixen
una mateixa fe, un únic Baptisme.
Que el teu Esperit ens doni força
per fer present la teva Paraula de Vida
allà on ens trobem,
en els diferents moments de cada dia,
durant tota la nostra existència.

Que aquest únic Esperit,
el que ens permet reunir-nos avui,
transmeti l’esperança al nostre món,
tan ple de contradiccions.
Senyor, ensenya’ns a construir la teva
Església,
la que acull als homes i les dones que
lluiten perquè la nostra societat sigui més humana i caritativa,
especialment, amb les persones que
necessiten rebre consol, aliment,
pau, alegria i, sobretot, grans dosis
de companyia.
Gràcies, bon Déu,
per voler reunir-nos sota l’embolcall
de la confiança mútua,
per fer realitat l’autèntic
ecumenisme espiritual ! AMÉN

