amb major generositat els seus béns al servei
dels més desafavorits”.
«La joia de l’Evangeli», num 190.
Papa Francesc.

Col.lecta: ................................... 143,33
Caixetes ciris ............................... 56,27
Caixetes: ....................................... 3,90
Caixetes Càritas: .......................... 32,09
Lectures diumenge 10 de maig
1ª Ac. 10, 25-26.34-35. 44-48 Salm 98
(97) 1-4 3ª 1 Jo. 4, 7-10 4ª Jo 15, 9-17

Dissabte de la setmana vinent, dia 9,
es fa la sortida del segon dissabte a Arbúcies.

BATEIG

ECONOMIA
PARRÒQUIA MES D’ABRIL

PREJUDICIS IMMIGRACIÓ
A la xerrada de Càritas que es va fer
aquesta setmana, es va insistir que tots tenim
uns prejudicis sobre la immigració que no
es corresponen amb la realitat i que seria el
primer que hauríem d’analitzar abans de fer
cap afirmació o judici de l’altra.

PAPA FRANCESC
Dret a la dignitat
“Es tracta d’escoltar el clam de pobles
sencers, dels pobles més pobres de la terra,
perquè la pau es fonamenta no només en el
respecte dels drets humans, sinó també en
els drets dels pobles.
Lamentablement, fins els drets humans
poden ser utilitzats com a justificació d’una
defensa exacerbada dels drets individuals o
dels drets dels pobles més rics. Cal recordar sempre que el planeta és de tota la
humanitat i per a tota la humanitat.
Per això, els més afavorits han de renunciar a alguns dels seus drets per posar

Qui està en mi i jo en ell dóna molt de
fruit

C.E.E ANEM A CAMINAR

Saldo març ................................. 555,00
Entrades
Castanyet ................. 627,00
Col.lectes ................. 701,64
Ciris ......................... 311,50
Caixetes ................... 251,36
Total entrades ..... 1.891,50 ... 1.891,50
Sortides
Seg. Social ................. 32,22
Nova llavor Neteja ... 193,56
Telèfon ....................... 63,58
Mat. neteja ................... 6,15
Ferreteria ................... 26,70
Trob.Pasqua ............... 57,70
Flors .......................... 61,80
Subscripcions ............. 40,00
Com. bancs .................. 1,50
Germanor15 .......... 1.000,00
Ciris ......................... 809,59
Llum ......................... 576,67
Total despeses .... 2.869,47 ... 2,869,47
Romanent abril ........................ -422,97

INFORMATIU

Diumenge passat vam batejar als
germans bessons Lluc i Arlet Amorós i
Sánchez.

Diumenge V de PASQUA de l’any B.

FULL

ECONOMIA 26-04-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 586
3 de maig del 2015

Quan Jesús digué als seus amics : “Jo soc el
cep i vosaltres els sarments, si no esteu amb mi, no
podeu donar fruit “, posa de relleu la importància
de mantenir-nos fidels a l’Esperit.
Però aquesta unió entre el “cep” i els
“sarments” a través de l’Esperit, es trenca molt
sovint, quan no vivim l’essència del missatge de
Jesús, quan no denunciem les injustícies socials i la
religió es redueix a un grapat de manifestacions culturals, rituals i esdeveniments
socials, que comprometen i contradiuen la bona nova de l’evangeli.
No podem tindre una actitud passiva quan hi ha en el mon tanta gent que
pateix:
· Salaris injustos que eternitzen la pobresa i horaris que fan impossible
una vida amb dignitat.
· Milers de refugiats de països en guerra, que perden la vida en el mar,
per una vida més digna.
· Extermini de milers de persones,- per grups totalitaris,- que a l’Orient
Mitjà, a Africa, a Afganistan son assassinades, pel sol fet de ser cristians.
Davant de tanta injustícia i del silenci del poderosos, els cristians no
podem deixar que es trenqui la branca que ens uneix amb el “cep”.
Tots compartim el mateix Esperit del Crist i les mateixes arrels. Tots
formem part d’aquest “cep” que ens parla de Jesús: des de la jerarquia
eclesiàstica fins els moviments cristians de base, des dels moviments
institucionals de solidaritat fins les corrents teològiques actuals: la teologia de
l’alliberament, la teologia feminista o la teologia de les religions.
Només una cosa ens cal: Un compromís solidari amb els germans que
faci possible que l’Esperit renovi i doni vida a tots els “sarments”.
X_i_C.
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 9, 26-31
En aquells temps, Saule va arribar a Jerusalem, i allà intentava d’unir-se als deixebles,
però tots li tenien por, perquè no creien que fos de veritat un deixeble. Llavors Bernabé el
prengué pel seu compte i el va presentar als apòstols. Els explicà com, pel camí, Saule
havia vist el Senyor, i com el Senyor li havia parlat; i encara els contà amb quina valentia
havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d’aleshores Saule convivia amb ells a
Jerusalem i predicava amb valentia el nom del Senyor. També parlava i discutia amb els
jueus de llengua grega, però aquests cercaven de matar-lo. Quan els germans ho van
saber, se’l van endur a Cesarea i d’allí el feren marxar a Tars.
L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. S’anava consolidant, vivia
reverenciant el Senyor i creixia gràcies al consol de l’Esperit Sant.
Salm responsorial 22 (21) 26c-28, 30. 31-32.
Davant els fidels oferiré / els sacrificis promesos. / En menjaran els humils
/ fins a saciar-se, / lloaran el Senyor / els qui sincerament el busquen, / i diran:
“Viviu per molts anys”.
Ho tindran present i es convertiran al Senyor / tots els països de la terra; /
es prosternaran davant seu / gent de totes les nacions. / Fins les cendres de
les tombes l’adoraran, / s’agenollaran davant seu / els qui dormen a la pols.
Serà per ell la vida que em dóna, / els meus descendents li seran fidels. /
Parlaran del Senyor a les generacions que vindran, / i anunciaran els seus
favors / als qui naixeran després, / i els diran: “El Senyor a fet tot això”.
Lectura de la primera carta de sant Joan 1Jo 3:1-2
Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb fets i de veritat. D’aquesta
manera coneixerem que som de la veritat i davant de Déu mantindrem en pau la nostra
consciència. Perquè, encara que la consciència ens acusi, Déu és més gran que la nostra
consciència i ell ho sap tot. Ara bé, estimats, si la consciència no ens acusa, podem estar
plens de confiança davant de Déu i obtindrem d’ell tot el que li demanem, perquè guardem
els seus manaments i fem allò que li plau. I aquest és el seu manament: que creguem en el
nom del seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. Els
qui guarden els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres
per l’Esperit que ens ha donat.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 15, 1-8
En aquells temps Jesús digué als seus deixebles: “Jo sóc el cep veritable i el meu Pare
és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les

neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he
anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el
cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el
cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè
sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s’asseca com les
sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en
mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu.
La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
Salmo responsorial
Cumpliré mis votos delante de sus fieles. / Los desvalidos comerán hasta saciarse, / alabarán al Señor los que lo buscan: / viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor / hasta de los confines del orbe; / en su
presencia se postrarán / las familias de los pueblos. / Ante él se postrarán las
cenizas de la tumba, / ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, / hablarán del Señor a
la generación futura, / contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: / todo lo
que hizo el Señor.

El drama humà
El primer ministre italià, Matteo Renzi: projecte per posar fre al que va denominar
«els esclavistes del segle XXI».
«Es tractarà d’intervencions puntuals contra els traficants», «Hem d’interrompre el
tràfic d’éssers humans, de manera que anirem a buscar els traficants i els caçarem, ja que
la prioritat és entregar aquests criminals a la justícia».
«NOUS ESCLAVISTES» «Us prego que prengueu seriosament les nostres paraules,
perquè estem al davant de nous esclavistes i no és una expressió per impressionar sinó que
us heu d’imaginar el que passava tres o quatre segles enrere a l’Àfrica occidental», va
afegir el mandatari italià.
S’infiltrarien en territoris hostils a la caça d’aquells traficants als quals cada emigrant
paga a terminis, per tot el periple des de casa seva fins a Europa, uns 4.000 euros.
Aproximadament un milió d’euros per pastera o pesquer amb almenys 300 persones.
El projecte italià comprèn a més el control de les fronteres de països veïns de Líbia,
com Egipte, el Sudan, Níger i Tunísia, amb els quals ja hi ha negociacions en curs, amb
centres d’acollida seleccionats per OIM i per l’ACNUR, que constituirien un filtre abans
d’embarcar cap a Europa.

