Diumenge 3 de Pasqua any A
1ª lectura: Ac.. 2,, 14.22. 38; Salm
15(16) 1-2. 5-11; 2ª lectura: 1 Pere. 1721; Evangeli : Lc 24,, 13-25

DIJOUS 1 DE MAIG
El proper dijous, dia 1 de maig, no hi
haurà la missa de les 8 de la tarda.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
El proper dissabte dia 3 hi ha sessió
dels Grups de catequesi.
Quedarà una altra sessió el dia 17 de
maig, pel que donarem per acabat aquest
curs.

Aquest dilluns dia 28 el Centre excursionista fa la sortida al castell de Burriac i
les fonts d’Argentona.

PASSIÓ PER LA MUNTANYA
Viu la vida com si estiguéssim pujant
una muntanya. De tant en tant mira el cim,
però el més important és admirar les coses
boniques del camí. Puja a poc a poc, ferm,
i gaudeix cada moment. Les vistes des del
cim seran el regal perfecte després del viatge.
Harol V. Melchert
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La història del dia 1 de maig, el dia del
treballador, es remonta a l’any 1886 a la
ciutat de Chicago on es produiren una sèrie
de movilitzacions al carrer per demanar la

ineda
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M.D. DE MONTSERRAT
Patrona de Catalunya, el seu monestir
és un símbol per a Catalunya i s'ha convertit
en un punt de pelegrinatge per a creients i
de visita obligada per als turistes.

Pau a vosaltres !

C.E.ANEM A CAMINAR

INFORMATIU

Lectures del 4 de maig

Diumenge 2 de Pasqua anyA.

ARROSSADA POPULAR
«25 anys»
paella-gelat i cafè
tiquet per l’arròs: 3 euros (els menors de 10 anys: 1 euro)
a «FRUITES MARIA» av. mediterrània, 56
fins el 15 de maig o acabar tiquets

dinar: a les 2 del migdia
cal portar: taula i cadira, begudes......

FULL

Col.lecta: ................................... 275,93
Caixetes ciris ............................. 165,49
Caixetes: ................................... 332,58
Caixetes Càritas: ........................ 122,80
Menjador .................................. 195,00

jornada laboral de 8 hores diàries: 8 hores
de treball, 8 hores de descans i 8 hores
d’oci.
Ara tornem estar als anys anteriors al 1886.

CASA DE CASTANYET

ECONOMIA 20-04-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 533
27 d’abril del 2014

Moltes vegades hem trobat en els
evangelis l’exhortació de Jesús: “ no
tingueu por”. Des que vaig saber que la
por és l’emoció més forta que tenim
arrelada els humans, com els animals, la
por a ser menjats, encara més valoro la
saviesa d’aquestes paraules. La por és
una manca de confiança. Sí, no som res,
diem moltes vegades.
La nova trobada amb Jesús després de ressuscitar es descriu aquest
diumenge en un ambient inicial de por, portes tancades. En canvi, la seva
presència els omple d’alegria i de pau. El missatge de Jesús és de confiança,
de pau, de joia. Ell ha estat el primer en superar la por tot passant pel no res
en ser anorreat, per la ceguesa i l’error humà. Ningú millor que ell pot dir: “ni
que passi per barrancs tenebrosos, no tinc por de res” com diem tantes vegades
en el salm. Ningú més que ell ha confiat el seu alè al Pare, ple de confiança. Per
això els pot portar la pau.
Superar la por, donar la cara davant les dificultats. Donar la cara per
defensar el que és just, quan algú, i són molts, els que han perdut els seus
drets.
Superar la por d’anunciar la pròpia veritat, la fe en Jesús, el goig de
seguir les seves petjades. Tot això va de bracet de la pau. Pau a vosaltres!
Estem en camí, només l’Esperit de Jesús ens hi porta. Anem junts. La
majoria de relats de Jesús ressuscitat esdevenen en comunitat, això dóna molta
força. Què li passava a Tomàs? Que no havia fet l’experiència de Jesús en la
seva comunitat, s’ho havia perdut. Però, fins hi tot així, la recuperació és una
experiència més gran, no només per a ell sinó per a tots.
ATG
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, 14-22. 38
Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú
els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. Tothom sentia un gran respecte, i els apòstols feien molts prodigis i miracles. Tots els creients vivien units i tenien en
comú tots els seus béns; venien les seves propietats i les altres coses que posseïen, per
distribuir entre tots el diner, segons les necessitats de cadascú. Cada dia assistien
unànimement al culte del temple. Després a casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment
amb senzillesa i alegria, cantant les lloances de Déu. Tot el poble els apreciava. Cada dia el
Senyor afegia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats.
Salm responsorial118 1-4. 13-15. 22-24

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el
Senyor:
perdura eternament el seu amor.
M’empenyien tan fort que anava a
caure,

però el Senyor m’ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m’ha salvat.
Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos.
La pedra que rebutjaven els
constructors
ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.
Avui és el dia en què ha obrat el
Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.

Lectura de la carta de sant Pere 1 Pe.. 1, 3-9
Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist. Pel gran amor que ens té, ens fa
néixer de nou i ens ha donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist
d’entre els morts. L’esperança que us dóna és una heretat que res no pot destruir ni deteriorar ni marcir, reservada dalt al cel per a vosaltres; creients com sou, el poder de Déu us
guarda fins que obtingueu la salvació que ell té preparada perquè es reveli a la fi dels
temps. Això us ha de donar una gran alegria, ni que ara, si convingués, us haguessin d’entristir
per poc temps diverses proves. Si l’or, que al capdavall perdrà tot valor, ara és provat al
foc, la vostra fe, més preciosa que l’or, també ha de ser provada perquè resulti mereixedora
d’elogi, d’honor i de glòria el dia que Jesucrist es revelarà. Vosaltres, sense haver-lo vist,
l’estimeu, i des d’ara, perquè heu cregut en ell, sense haver-lo vist, esteu plens d’una
alegria tan gran i gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, ja que teniu segura, com
a fruit de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan. Jo 20, 19-31
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 perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren:
«Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li
fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més
tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estant tancades les
portes, Jesús entrà, es posà al mig, i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs:
«Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan
incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè
m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència
dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu
llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent
cregut, tingueu vida en el seu nom.
Salmo responsorial.118(117) 1-4.13-15. 22.24

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,

él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Passió per la muntanya
Les passions humanes són un misteri: els qui es deixen atrapar per elles no poden
explicar-se-les i els qui no les han viscut no poden comprendre-les. Hi ha éssers humans
que es juguen la vida per pujar a una muntanya. Ningú, ni tan sols ells, poden explicar-se
realment el per què....
M. Ende, La historia interminable

