Diumenge 6 de Pasqua any C
1ª lectura: Ac 15, 1-2. 22-29
Salm 66 (67) 2-3. 5-6 i 8
2ª lectura: Ap 21,. 10-14. 22-23..
Evangeli : Jo. 14, 2 3-29

BATEIG
Aquest diumenge dia 28, batejarem a
la 1 del migdia a ne’n Marc Utrero Rifé.

UNCIÓ MALALTS
El dia de Pentecosta, a les Eucaristies,
els qui vulguin participar a la Unció
comunitària dels malalts cal que ho diguin i
un dia ho prepararem.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
Dissabte vinent dia 4 tindrem una altra
sessió dels Grups que es troben per reflexionar sobre la Paraula de Déu. A les 6 de la
tarda.

APLEC CASTANYET
El diumenge 12 de maig es fa l’Aplec
de Castanyet. Si porteu el dinar podeu
passar un dia a plena natura i gaudint de la
tranquil.litat de la muntanya.

Diumenge 5 Pasqua / any C
Un amor sense mesura

INFORMATIU

Lectures del 5 de maig

Farem l’assemblea el divendres 17
de maig, a 2/4 de 10 del vespre.
Recordem que ens plantejàvem com
vivim la nostra comunitat i com comunicàvem
allò que som i fem.
Vam fer un diàleg i uns comentaris i
propostes. Què hem fet des les últimes
propostes que fèiem a l’assemblea?
L’assemblea pot consistir en agafar les
propostes de l’última assemblea i treballarles segons l’ esquema següent (si ho treballem
abans pot ser més enriquidora la nostra
reflexió):

FULL

Col.lecta: ................................... 100,28
Caixetes ciris ............................... 62,56
Caixetes: ....................................... 6,16
Caixetes Càritas: .......................... 15,40
Menjador .................................. 550,00

ASSEMBLEA

Proposta A tenir en compte Com es fa Qui ho fa Interrogants
que ens deixa
Constata
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“Us dono un manamnt nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us
he estimat... Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us
tindreu entre vosaltres.” Jn 13, 34-35
Hi ha frases i passsatges de l’evangeli que ja ho diuen tot. Em dono per
feliç de rebre aquestes paraules una i altra vegada. En una carta de San Joan
es llegeix també: “Fillets, no estimeu només de paraula, sino amb obres i de
veritat”. Això és el que Jesús va fer fins als últims moments. Si arribés a fer cas
d’aquest testament de Jesús en el comiat dels seus deixebles, canviaria la meva
vida, és a dir, en seria plena de vida, aniríem entre tots canviant el món.
A tort i a dret, els evangelis ens presenten un Jesús que estima
incondicionalment. I, quantes vegades ens convida a estimar els qui ens estimen i els qui no sentim que ens
estimen... A no tenir en compte el mal, a parar l’altre
galta. La imatge de Déu com un pare bo és presentada
insistentment. Encara recordo aquells braços sempre
oberts que vam celebrar durant la quaresma.
Moltes vegades en el tren, sento converses de
mòbil, per força! Tots nosaltres hem guanyat en expressivitat, i és maco de
sentir: petons, molts petons, t’estimo molt!. És bo, ens dóna vida, ens escalfa
l’ànima.
En aquest evangeli i en tots els fragments on surt la crida a ser germans,
se’ns situa en un amor incondicional a tota persona, en tota ocasió, i donant
preferència als que més ho necessiten. A més a més, això és l’autèntica felicitat,
la benaurança. Allò que hem rebut amb joia i també amb creu, som convidats
a donar-ho de la mateixa manera, i no es perdrà, seguirà en cadena humana,
és el do de l’Esperit.
Senyor, crec que necessito encara moltes pasques per intentar una i altra
vegada el que dius en aquest gran somni teu i nostre d’arribar a ser un sol
poble en el teu Amor!
A.T.G.
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LLectura dels Fets dels Apòstols Ac 14, 21b-27
En aquells dies Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven
els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que
per entrar al Regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaven preveres en
cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui
havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després
d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia,
des d’on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra
que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el
que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són
jueus.

que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres, Per
l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»

Salm responsorial 144
El Senyor és compassiu i beningne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell
ha creat.

Que todas tus criaturas te den gracias,
Señor, que te bendigan tus fieles;

Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre
Regne

i parlin de la vostra potència.
Que facin conèixer als homes les
gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu
Regne.
El vostre Regne s’estén a tots els
segles
el vostre imperi, a totes les
generacions.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 21:1-5a
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel iu la terra d’abans havien
desaparegut i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la
ciutat santa, la nova Jerusalem, habillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i
vaig sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es
trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu-queés-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits,
ni penes. Les coses d’abans han passat.» Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot
sigui nou.»
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 13:31-33a, 34-35
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús els digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat,
i Déu es glorificarà en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu
mateix, i el glorificarà ben aviat.
Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou:

Salmo responsorial Sal 144
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.

Què és la riquesa?
Respostes que poden donar uns professionals:
-tenir projectes que em permetin guanyar molts diners
-Desenvolupar sistemes que siguin útils i ben pagats.
-Tenir molts clients que deixin uns bons beneficis i tenir un bon cotxe.
-Tenir molts pacients i poder comprar el xalet de la meva vida.
-Tenir l’empresa a nivells de beneficis alts i creixents.
-Guanyar fama i reconeixement mundial per estar ben pagat.
Respostes de persones amb un perfil determinat:
-Pres condemnat a perpètua: caminar lliurement pels carrers
-Cec: veure la llum del sol i a la gent que estimo.
-Sordmut: escoltar el so del vent i poder dir a les persones com les estimo.
-Invàlid: córrer en un matí solejat.
-Malalt terminal: poder viure un dia més.
-Orfe: tenir mare, pare, germans i una família.
No quantifiquem la riquesa pels diners que tinguem, ans al contrari, per
aquelles coses que no canviaríem per diners.

