Lectures del 7 d’abril
Diumenge 2 de Pasqua any C
1ª lectura: Aci 5, 12-16
Salm 117 (118) 1-4. 22-27.
2ª lectura: Ap 1,. 9-13. 17-19..
Evangeli : Jo. 20, 19-31

GRUPS DE
CATEQUESI

REFLEXIÓ-

Dissabte tornem a començar el que
serà l’últim trimetre del curs. Cada primer
i tercer dissabte. A les 6 de la tarda.

CÀRITAS
Voluntaris menjador
Es necessiten voluntaris pel menjador
per anar cobrint les baixes que hi ha.

Classes de conversa de català
Si sabeu d’algú que està interessat en
practicar conversa de català, cada divendres
hi ha un grup que es troba i fa conversa.

CLASSES INFORMÀTICA
Cada dimarts de 7-8 de la tarda es fan
inscripcions per apuntar-se als cursos que
s’imparteixen.

Diumenge de Pasqua / any C

Em va venir l’altra dia una noia sudamericana a parlar. Se’m va dirigir en
castellà, jo li vaig respondre en català i ella,
immediatament, va canviar i em parlava –
amb dificultat- en català. I vam continuar
així la conversa. Al marxar, em diu: gràcies
per parlar-me en català, i tenir oportunitat
d’aprendre’l perquè molta gent se’m dirigeix
en castellà i no tinc oportunitats de practicar-lo.

Morir i ressuscitar i altra vegada
morir i ressuscitar…
Sento felicitat en les coses senzilles: escoltar una paraula amiga en un moment difícil, admirar una posta de Sol en una tarda, fer
el que m’agrada ... Això els diners no ho compra, això és de dalt, sense això no visc i no
tinc ni sentit per la vida.

EUCARISTIA=FESTA
Un diumenge en una eucaristia de les
12, hi havia un matrimoni al primer banc que
em va semblar que eren de fora i que
estaven de pas. Vaig pensar que no hi
entendrien res, i no pas per qüestió de
llengua.
Al seure’m a l’hora de la comunió, em
ve la senyora i se seu al meu costat per dirme: “que no entendía la misa y si valía esta
misa que habíamos hecho”. Jo li vaig
respondre: ¿hay misas que valen y otras
no?. I ella em continua: “que eso no era una
misa....”. i li vaig continuar: “pues tenemos
un problema: que cada domingo lo hacemos así”. “Eso lo tendríamos que hablar con
más calma luego”, em va dir. “Como quieras”, li vaig respondre. “¿Pero puedo ir a
comulgar?”. I jo li vaig respondre: “no es
que puedes, tienes que ir a comulgar si vienes a misa”, i va anar a combregar.
Després de l’eucaristia però, van
marxar i no es van quedar a parlar.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 227,03
Caixetes ciris ............................... 70,58
Caixetes: ................................... 151,39
Caixetes Càritas: .......................... 52,50
Menjador .................................. 200,00

CLASSES DE CATALÀ
Ajudem a aprendre el català

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 477
31de març del 2013

Pau ens crida a viure pensar en lo de dalt, reconèixer el Diví que és la
base de nosaltres, que ens crida a morir i renéixer en la fe nova, ens crida a
morir i renéixer amb Jesús.
Morir al que és vell, el que ja no serveix i ressuscitar per el nou i
esperançador. Morir a les costums que ja no ens poden ajudar a progressar
i ressuscitar, obrint el cor, per el nou i desconegut. Ressuscitar és redescobrir
la vida constantment, cada dia i en cada moment, morir a les tristeses i
penes d’abans i obrir-se a les oportunitats i felicitats d’ara, fer un pas més
cap a la vida plena i amb el cor ben obert. Sense por i amb coratge acceptar
tot l’esdevenidor perquè ressuscitarem juntament amb Crist i en Crist, llavors
quina por podem tenir si el nostre millor amic està amb nosaltres?
Pasqua significa “el Pas”, pas de la vida vella a la vida nova. Doncs
fem aquest gran pas amb plena confiança en el cor. Ressuscitem amb Crist,
deixem que aquesta antiga crida a la renovació floreixi des del més profund
de la nostra fe.
MP
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Lectura dels Fets dels Apòstols: Ac 10,34a. 37-43
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament
per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà
ungint- lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut
a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som
testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren
penjant- lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués,
no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a
nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els
morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat
a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que
tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom».
Salm responsorial 117
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor.
La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica.

No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.
La pedra que rebutjaven els
constructors
ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses: Col 3,1-4
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt,
on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la
terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist.
Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell
plens de glòria.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: Jn 20,1-9
El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i
veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar
Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor
fora del sepulcre i no sabem on l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap
al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre,
s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrera d’ell

arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador
que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc.
Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué.
Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús
haviaressuscitar d’entre elsmorts.
Salmo responsorial
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Dad gracias al Señor
porque es bueno
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

La pau
Fem nostre el clam de tantes víctimes que queden al marge del camí, apartats dels
drets més elementals de les persones, a causa de tantes injustícies, personals i estructurals:
guerres, persecucions, fam, violències, fraus, corrupció, atur galopant, pobresa creixent...
El nostre compromís passa per un nou estil de vida més solidari. Volem aprendre a
desempallegar-nos de tantes coses “urgents” que no ens deixen temps per a les coses
realment importants.
Creiem i seguirem creient en les capacitats humanes de transformar la realitat.
“La bondat anirà al seu davant
i la pau li seguirà les petjades”, diu el salm.
Que passi al davant de tot la bondat de les persones; la seva fe i la seva bona fe. La
pau seguirà les petjades de la bondat.
Que passi al davant de tot la dignitat de les persones i el dret de ser dels pobles.
Perquè la pau que busquem és un do i és també una conquesta.
És un bell somni i és també una tasca quotidiana.
La pau demana interiorització i demana mobilització.
És llavor del passat, vivència del present i forja de futur.
La pau és fina i és cantelluda. S’expressa en un dibuix dels infants d’una escola, cal
treballar-la en les relacions personals que tots tenim, i cal negociar-la àrduament pels
representants del poble en el marc de la cosa pública.
JUSTÍCIA i PAU de Girona,

