Lectures 17 de maig ASCENCIÓ
1ª lec. Ac,1,1-11; Salm 47 (46) 2-3.6-9b;
3ª lec. Ef 4, 1-13; 3ª lec. Mc. 16 , 15-20

ENTERRAMENT
Dissabte passat dia 2, vam
acompanyar amb la pregària a la família de
Ricardo Martínez Domínguez, de 68 anys.

GRUPS
REFLEXIÓ -CATEQUESI
Dissabte dia 16, hi ha sessió dels Grups
de Reflexió-Catequesi. A 2/4 de 7

MENJADOR CÀRITAS
Àpats servits durant aquest mes d’abril
entre dinar i sopar: 800 àpats.

JA TENIM LA IMATGE
DE LA MARE DE DÉU
Divendres 1 de maig se’n van endur la
imatge de la M. de Déu i ens van remenar
l’església sense fer gaires destrosses. El
diumenge van localitzar la imatge davant la
porta de l’església de Calella.
La persona qui va fer això no ho va fer
per fer una «bretolada», sinó que és una
persona que no està ben equilibrada del cap.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 16, es fa la sortida cultural del trimestre. Aquesta vegada es visitarà

Diumenge VI de PASQUA de l’any B.

GRUP CELEBRACIONS
A l’última reunió del Grup de
Celebracions, vam parlar de les celebracions
dels dissabtes – diumenges de durant l’any,
dèiem aquestes idees:
-donar bones notícies, del nostre
voltant, d’arreu..... dir, fer conèixer, posar
al Full.....
-que l’Eucaristia sigui acció de gràcies
i això s’ha de notar en les introduccions,
pregàries fidels, pregàries, comentaris.......
-preguntar-nos: quina celebració de
l’eucaristia a mi m’agradaria?
-començar eucaristies amb el “què ha
passat aquesta setmana”? “què volem aportar”?
-Buscar més espais de silenci....per
exemple, després de la comunió no fer cant
o posar música
-al començar l’eucaristia remarcar el
DISPOSEM-NOS a celebrar (amb quina
actitud estem). A vegades llegim massa
paraules al començar sobretot.......
-Pregàries eucarístiques. Les
retocarem i les farem més curtes
-tenir present algunes frases com
aquestes ens poden ajudar:
.”les paraules dilueixen les idees”
.”el que puguis explicar en 5 paraules
no ho facis en 6"
.”quan escriguis si ho pots fer en 3
ratlles no ho facis en 4"
.”Si el gest explica, no ho expliquis
en paraules”

L’energia i la força més gran que hi
ha en el món, és l’AMOR.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 168,48
Caixetes ciris ............................. 120,50
Caixetes: ..................................... 10,52
Caixetes Càritas: ............................ 6,90
Menjador .................................. 190,00

l’Abadia d’Arles de Tech, després s’anirà a
visitar les Gorges de la Fou.

FULL

ECONOMIA 03-05-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 587
10 de maig del 2015

La litúrgia ens convida a viure el do de
l’AMOR. Reflexionem avui tots plegats, la
Paraula de Déu que habita amb nosaltres.
“Déu, ens estima tant, que ha enviat el
seu Fill estimat per dar-nos vida...”
És un regal del Pare que rebem a cada instant i no ens adonem d’aquest
do tant sublim que està dins nostre. Parem atenció avui, d’una manera especial
a aquest Esperit de Jesús que està en el nostre cor i ens parla ple
d’estimació, d’una manera nova.
“Jo us estimo tal com el Pare m’estima...”
Sentir-se estimat és el més gran que pot sentir tot home, tota persona. El
que viu així, el que se sent estimat per Jesús, sap viure del seu Amor, sap donar
amor a tota persona, sap apropar-se i donar consol el que més ho necessita.
Sap comprendre les debilitats del germans. Sap respectar les diferències. Sap
valorar el bé que fan els altres. Sap viure amb goig del perdó
“Manteniu-vos en l’amor que us tinc...”
No es fàcil mantenir-se amb amor un dia , un altre, i un altre dia..., però
es Jesús, qui ens dóna la “recepta” que cura si ens volem curar. És “Viure de
la seva Paraula...” “Donar la vida pels seus amics...” “Compartir el seu
Esperit...” “Fer el bé a tots els petits del Regne...” “Perdonar i estimar
de tot cor...”
Aclamem com a Comunitat Cristiana amb crits d’alegria:
“Si ens estimem, Déu està en nosaltres...”
P.V.LL.
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 10, 25-26. 34-35. 44-48
Quan Pere estava a punt d’entrar a la casa, Corneli sortí a rebre’l i es prosternà als
seus peus. Pere el va fer aixecar dient-li:—Alça’t, que jo no sóc més que un home, igual
que tu. Llavors Pere prengué la paraula i digué: —Ara veig de veritat que Déu no fa
distinció de persones, sinó que es complau en els qui creuen en ell i obren amb rectitud, de
qualsevol nació que siguin. Pere parlava encara, quan l’Esperit Sant va baixar sobre tots
els qui escoltaven la seva predicació. Els creients d’origen jueu que havien vingut amb Pere
van quedar molt sorpresos en veure que el do de l’Esperit Sant era abocat fins i tot sobre
els pagans. 46 Els sentien parlar en diverses llengües i proclamar les grandeses de Déu.
Llavors Pere digué: —Qui pot privar de l’aigua del baptisme aquests que han rebut l’Esperit
Sant igual que nosaltres? Tot seguit va manar que els bategessin en el nom de Jesucrist.
Després li van pregar que es quedés amb ells uns quants dies.
Salm responsorial 98 (97) 1-4
Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres prodigioses, / la seva dreta
i el seu braç sagrat / han sortit victoriosos.
El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles contemplen la salvació./
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment / a la casa d’Israel.
Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra, / la salvació del nostre Déu. /
Aclameu el Senyor arreu de la terra, / esclateu en cants i en crits d’alegria.
Lectura de la primera carta de sant Joan Jo 4, 7-10
Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu; tothom qui
estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és
amor.
L’amor de Déu s’ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu Fill únic
perquè visquem gràcies a ell. 1L’amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem
avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill com a víctima que
expia els nostres pecats.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan 15, 9-17
Tal com el Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu
amor. Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els
manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor.» Us he dit tot això perquè la meva
joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa. Aquest és el meu manament: que
us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el
qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja

no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics
perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. No m’heu escollit vosaltres a
mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar
fruit, i un fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho
concedirà. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.
Salmo responsorial: 98 (97) 1-4
Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas; / su diestra
le ha dado la victoria, / su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su justicia: / se
acordó de su misericordia y si fidelidad / en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro Dios. /
Aclama al Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad.

Per al diàleg:
-L’amor de Déu no té fronteres ni barreres. Quines tenim nosaltres?
-Fem la llista dels que tenim exclosos del nostre amor.
-Estimar vol dir donar la vida. Fins on compten els altres? On és la barrera entre jo i els
altres?

Espai lliure per a Ell
Hi ha gent que quan es posa a parlar no deixa espai per als altres. Xerra i xerra sense
parar. Ni que sigui molt interessant arriba un moment que els interlocutors ja no aguanten,
desconnecten i esperen que acabi d’una vegada.
No ens passa a cops igual a la pregària? Centrats en els nostres problemes, en les
nostres lluites i missions, deixem espai per a Ell? Potser si ens volgués comunicar quelcom
no podria. Per explicar-ho de forma casolana: Déu es diria a si mateix: aquest fill o aquesta
filla no paren de xerrar. A veure si callen una mica i els hi puc comunicar el que m’agradaria
dir-li.
(…) No s’hi val “anar per feina”. No sols a la pregària, sinó també a tota relació
important, familiar, d’amistat, de parella, d’aquells moments especials en els que ens hem
trobat amb una persona i pel què sigui s’ha creat un espai de sintonia. Hi ha silencis que
diuen més que moltes paraules. Sobren discursos quan les mirades es troben. Si us plau,
doncs, tinguem un bon criteri per a la nostra relació amb Ell; silenci, pau, espera, mots
pronunciats sense pressa i cor obert per tal de que pugui entrar-hi i dir la seva. Ens fa molta
falta.
Jesús Renau

