Lectures del 1 de juny
Diumenge de l’Ascensió any A
1ª lectura: Ac.1,1-11; Salm 46(45) 2-3.
6.9; 2ª lectura: Ef. 1, 17-23
Evangeli : Mt. 28, 16-20

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a les famílies de l’Enric Coma
Mercader, de 86 anys; i Miguel Rubí
Palenciano, de 78 anys. Aquesta setmana
hem acompanyat a la família de Joaquina
Aguza Vara, de 94 anys.

LA VEU
Ha sortit el segon número de La Veu,
butlletí de la nostra comunitat.En aquest número, a la pàgina central, s’hi presenta la
casa rectoria de Castanyet

MENJADOR
Dijous, a les 9 del vespre, hi ha reunió
dels responsables del menjador

HORARIS CELEBRACIONS
Dimarts i dijous, a les 8 de la tarda.
Dissabte, a les 8 de la tarda
Diumenge, a les 10 i 12 del matí

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
La setmana passada vam acabar el

Diumenge 6 de Pasqua any A .
Conèixer-lo clarament

DESMOND TUTU
És un arquebisbe anglicà sud-africà
distingit per la Generalitat per la seva
promoció dels “bons valors”.
És el primer bisbe negre de Ciutat del
Cap. No va dubtar a fer política des de la
trona de les esglésies anglicanes i animar al
boicot al règim de Pretòria. “Si ets neutral
en una situació injusta, has triat la
posició de l’opressió” El 1984 va ser
guardonat del premi Nobel de la Pau. Van
col·laborar junts amb Nelson Mandela contra l’apartheid per acabar amb la segregació
racial

UNA VEU
DIFERENT D’ESGLESIA
Un transvestit austríac, Thomas
Neuwirth, ha guanyat el concurs d’Eurovisió
d’enguany. El cardenal de Viena,
Schönborn, el felicità i va fer aquesta
reflexió: «Dins l’acolorit jardí de Déu hi ha
una varietat de colors. No tots els que han
nascut com a éssers masculins se senten
homes, i el mateix passa per la banda femenina. Mereixen com a persones el mateix
respecte al qual tots tenim dret».
(Ara, 19 maig 14)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 202,75
Caixetes ciris ............................... 59,65
Caixetes: ..................................... 14,60
Caixetes Càritas: ............................ 8,90
Menjador ...................................... 5,00

curs dels Grups de Reflexió-Catquesi. Un
temps que hem dedicat cada quinze dies a
descobrir el missatge de la Biblia, a conèixer
Jesús i a actualitzar aquest missatge a la
nostra vida de cada dia.
Ara fins el curs vinent, que serà el primer dissabte d’octubre.
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Estimar a Jesús, estimar al Pare, estimar als altres,
tot és amor, però amor repartit, quasi esquizofrènic. Quin
amor és més important? Com repartir una cosa que és
única? I, és possible conèixer Jesús «clarament»?
Però Jesús ho condiciona i ho simplifica alhora. Si
complim els seus manaments, donem clares probes de
que l’estimem. I només ens ha donat un sol manament.
El manament de l’amor fraternal dels uns als altres, o sigui l’amor a l’altre.
Amor humà que esdevé compliment del seu manament, proba segura de que
l’estimem.
Ja tenim dos amors unificats. Però resulta que ell i el Pare són U, i ja
tenim la terna d’amors unificats en un sola forma: «estimeu-vos, els uns als
altres com jo us he estimat»
Mai l’amor humà havia estat tan exaltat! Estimar-nos els uns als altres
passa davant l’estimar Déu, alhora que, és més factible, perquè estimar a qui
no veiem i no coneixem, és força més difícil encara.
Clar i difícil, però és l’únic camí a la felicitat, a la pau real en aquest món,.
L’únic camí que duu a la «vida a desdir», a la vida de plenitud humana, a la
vida a la qual estem destinats aquí.
Destinats a ser feliços, sí; però no obligats a ser-ho. Aquesta vida, aquesta
pau, aquesta felicitat l’hem de buscar, l’hem de trobar i Jesús n’és alhora el
camí i la porta. I el tenim de guia i company.
I és en aquesta pau, en aquesta felicitat senzilla però fonda, molt fonda,
en aquest regne de Déu que Jesús anuncia trobem la perla preciosa que
busquem amb afany.
Que després d’aquesta vida en vindrà una altre millor, perfecte. Però,
perquè no usufructuar d’aquesta ja ara i lluitar per ella?
P.G.
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Lectura dels fets dels apòstols Ac. 8, 5-8. 14-17
En aquells dies Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la
regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis
que feia: els esperits malignes sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts
invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d’aquella província se n’alegrà molt.
Quan els apòstols, a Jerusalem, sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de
Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi anaren, doncs, i pregaven per ells perquè rebessin l’Esperit
Sant, que encara no havia vingut sobre cap d’entre ells; només havien estat batejats en el
nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant.
Salm responsorial 66(65) 1-7..16. 20
Aclama Déu, tota la terra,
Canteu la glòria del seu nom,
canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu:
Que en són d’admirables les teves
obres!
“Tota la terra es prosterna davant teu
i canta la glòria del teu nom,”
Veniu a contemplar les gestes de
Déu,
Que n’és d’admirable el que fa amb
els homes!

Convertí la mar en terra ferma,
passaren el riu a peu eixut.
Ell és la nostra alegria.
Ell que sempre governa amb el
seu poder.

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me;
us contaré el que ha fet per mi.
Beneït sigui Déu: No ha refusat la
meva súplica,
ni m’ha negat el seu amor.

Lectura de la primera carta de sant Pere 1 Pe 3, 15-18
Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per
donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho
serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la
vostra bona conducta de cristians, s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat. Si és voler
de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí
una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu.
El seu cos va ser mort, però per l’Esperit fou retornat a la vida.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo. 14, 15-21
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus
manaments; jo pregaré el Pare que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat,

perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de
veure’l ni de conèixer, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra, i està
dins de vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món ja no em
veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia
sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m’estima és
aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré
i me li faré conèixer clarament.»
Salmo .Sal 66 (65)

1-7. 16. 20

Aclama al Señor, tierra entera,
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios:
¡”Qué temibles son tus obras!”

Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el rio.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobiena eternamente

Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los
hombres.

Fieles de Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi
súplica,
ni me retiró su favor.

La dona perfecta
Nasrudin conversant amb un amic.
—Així que no et penses casar mai?
—Sí, hi vaig pensar quan era jove —respongué Nasrudin— Em vaig decidir a
buscar la dona perfecta. Vaig travessar el desert, vaig arribar a Damasc i vaig
conèixer una dona molt espiritual i molt bonica; però no sabia res de les coses
d’aquest món.
Vaig continuar viatjant, fins a Isfahan. Allà em captivà una dona que coneixia el regne
de la matèria i el de l’esperit, però no era maca.
Vaig prosseguir la ruta fins a El Caire, on vaig sopar a casa d’una noia bonica, religiosa i coneixedora de la realitat material.
—I per què no t’hi vas casar?
—Ah, amic meu! Lamentablement ella també volia un home perfecte.

