Lectures del 15 de juny
LA TRINITAT DÉU any A
1ª lectura: Ex .. 34, 4b-6. 8-9
Salm Dn. 3, 52-56
2ª lectura: 2C 13, 1i-13
Evangeli : Jo. 3,, 16-18

BATEIG
Aquest diumenge a les 11 del matí
batejarem a l’Emma Riera Ochoa.

ENTERRAMENT

Estadística
del menjador del mes de maig

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Ramon Bernal
i Guirao, de 69 anys.

Els àpats d’aquest mes de maig han
anat repartits 501 a dinar i 310 a sopar, amb
un total de 811 àpats servits durant el mes
de maig.

CÀRITAS POBLENOU
Valoració de les classes de català
d’aquest curs

Voluntaris menjador

Avaluació:
-Els qui se l’han pres amb interès han
progressat bastant;-Hi ha molt absentisme;
-Molts no se l’agafen amb responsabilitat i
no avancen gaire; -No ens han donat el material promès; -Hi ha hagut manca de
coordinació
Pel proper curs:
-S’oferirà CONVERSA EN
CATALÀ; -Es farà una hora setmanal; L’horari es fitxarà, d’acord amb les peticions

Per aquest estiu es necessiten més
voluntaris pel menjador per poder cobrir les
baixes i les vacances dels altres voluntaris.

FESTA DE LA PENTECOSTA anyA.
Vine Esperit Sant, sigues amb nosaltres

INFORMATIU

Col.lecta:.................................212,41
Caixetes ciris.............................68,84
Caixetes:...................................60,25
Caixetes Càritas:.......................15,70
Menjador................................330,00

rebudes, a primera hora de la tarda (de 15:15
a 16:15) o al final de la tarda (de 18:00 a
19:00); -Les classes començaran quan hi
hagi constituït un grup;-Els grups seran de 5
alumnes per afavorir la participació;-Les
inscripcions es faran durant tot l’any; Només una persona s’encarregarà de fer les
inscripcions i “classificar” els alumnes segons
el seus coneixement der la llengua oral, per
tal de fer els grups el més homogenis
possible; -Es demanarà un compromís
d’assistència i puntualitat ( després de 5’ es
tancarà la porta i no es podràs accedir a
l’aula); -Hi haurà una reunió mensual de
coordinació.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent es fa la sortida del centre excursionista al Torrent de la Masica, a
Vallfogona del Ripollès.
Amb aquesta sortida es donarà per
acabat el curs. Ens tornarem a trobar el
setembre per fer l’assemblea i programar
l’any 2015

FULL

ECONOMIA 01-06-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 539
8 de juny del 2014

Vent, foc, alè....ajuda passar -com talment el vent,
el foc o l’alè- de la por i les portes tancades a la valentia
de ser-ne testimonis de Jesús. Això vol dir, a viure
amb contundència el missatge –les paraules- i la manera de fer de Jesús. Si vivim el ressuscitat –Jesús viu
i present en cada u de nosaltres- podem viure el
coratge que ens dóna Ell de viure esperançats.
“Tots quedaren plens de l’Esperit”. Tots. No només uns en menysteniment
dels altres. Tots. Aquí alguns voldrien tenir més Esperit Sant que els altres;
alguns voldrien fer dir a l’Esperit el que no diu als altres; alguns voldrien fer
creure el que ells voldrien que creiéssim.
“I començaren a expressar-se en diversos llenguatges”. La diversitat.
Maneres diferents d’expressar-se i de posar-se al servei dels altres. Una
comunitat fraterna li cal comunió i participació de tots. No al pensament únic.
L’Església – comunitat de comunitats- som tots, no només uns quants. Som
Poble de Déu, així ho diu el Concili Vaticà II, el Concili mort que no han deixat
viure. També es viu, dins l’església, el moviment d’indignats quan uns okupen
el poder i no hi ha maneres que el vulguin deixar.
Vine Esperit Sant, sigues amb nosaltres. Creiem que tu Déu, tu Jesús,
estàs amb nosaltres, ens convides a caminar per anar construint –dia a dia
sense parar- una món fraternal on cadascú hi tingui el seu paper i la seva vida
amb dignitat. Com que això no és així, ens interpel·les si hi volem treballar
cada dia perquè sigui així, i a més, fer un compromís ferm contra tota injustícia.
A alguns els interpel·les tant, Senyor, que són capaços de donar la vida tal
com va fer Jesús.
Vine, esperit sant, sigues amb nosaltres en la diversitat i riquesa de cadascú,
que serà riquesa per tota la comunitat.
R.M.
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. 2, 1-11
Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix
lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí
tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc,
que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit
Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia
de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi
ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè
cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són
galileus tots aquests que parlen? Doncs, ¿com és que cadascú de nosaltres els sentim en la
nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a
Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a
Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirene, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i
prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de
Déu en les nostres pròpies llengües.»

Si els retireu l’alè expiren
i tornen a la pols d’on van sortir.

Salmo 104 (103) 1. 24. 29-31. 34

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;

Salm 104 (103) 1. 24. 29-31. 34
Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
Que en són de variades, Senyor, les
vostres obres;
la terra és plena de les vostres
criatures.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo. 20, 19-23
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades
per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors
alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Quan envieu el vostre alè, reneix la
creació,
i renoveu la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre.
Que s’alegri el Senyor contemplant el
que ha fet,
que li sigui agradable aquest poema,
són per al Senyor aquests cants de
goig.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 1C 12, 3b-7. 12-13
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit
Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són
diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles,
però tots són obra d’un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les
manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.
Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que
tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs,
esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha
estat donat com a beguda el mateix Esperit.

envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

Vine a nosaltres, Esperit Sant:
és el prec que avui et fa tota l’Església.
Omple els nostres cors amb el teu amor
i fes que estiguem disposats a deixar-nos
omplir,
que siguem prou humils i pobres
per saber que et necessitem.

tot allò de bo que tu has posat
en el cor dels homes i dones d’avui.
Tu, que ets l’Esperit consolador,
fes-nos veure com podem estar
al costat dels qui sofreixen,
i com podem col·laborar
a alleujar el seu patiment.

Tu que ets l’’Esperit de la veritat i la vida,
ajuda’ns a saber valorar degudament
cada persona i cada poble de la terra,
amb les seves cultures i història;
ajuda’ns a saber usar correctament
tot el que ens permet d’existir:
la terra i l’aire, l’aigua i els recursos de
l’univers:
que ho tractem tot com un regal
que està al servei de tota la humanitat.

Tu, que omplies totalment el cor de
Maria,
ajuda’ns a acollir en nosaltres la Paraula
i a presentar Jesús als nostres germans.

Ajuda’ns també a saber descobrir

Tu, que vas acompanyar tot el camí de
Jesús,
ajuda’ns a ser, com ell,
persones que fan el bé pertot arreu on
passen,
i que viuen apassionadament els
valors del Regne.
(«La missa de cada dia»)

