Lectures diumenge
19 d’abril Diumenge 3 de Pasqua
1ª lec :AC. 3, 13-15. 17-19; Salm 4, 2.4.
7.9; 2ª lec: 1Jo. 2, 1-5a; Ev: Lc. 24, 35-48

BATEIG
Diumenge dia 19, a la 1 del migdia
batejarem a Francesc Higuero Nuñez, i a
les 5 de la tarda a Romeo Gil Molina.

CÀRITAS POBLENOU
Reunió de la Junta
Dimecres, la Junta de Càritas Poblenou
va fer reunió i va repassar tots els grups i
activitats que està portant a terme.

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

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
Dissabte vinent dia 18, hi ha sessió dels
grups de Reflexió Cristiana-Catequesi.
A 2/4 de 7 de la tarda.
Quedaran dos dies de maig per fer
trobada: el 16 i 30 de maig.

Diumenge II de PASQUA de l’any B.

Poblenou
vigilies 20h.
diumenges: 10 i 12 matí
Calella
Parròquia
vigílies: 20h.
Diumenge: 9, 12, 19h.
Agustins:
vigílies: 20h(castellà)
diumenges: 10,30(castellà)
Pineda:
vigílies:19h. (juliol-agost:20h)
diumenges: 9h, 10h.(Les Creus),
11h., 20h (juliol-agost)

ÉS PASQUA
Dóna’ns la força de l’Esperit
Dóna’ns, Déu i Pare nostre, la força
de l’Esperit del teu Fill Jesús, que faci de
nosaltres el retrat i la imatge de Jesús.Que
ens alliberi de les nostres cobardies i de les
nostres pors.Que ens ajudi a construir una
Església que sigui una comunitat de persones compromeses i solidàries, que sigui una
comunitat de germans. Dóna’ns el teu
Esperit Sant, que sigui com una pluja que
tot ho fecunda i reanima, com un vent que
ens impulsi a viure amb més fe l’Evangeli.

“En Ell confio i no tinc por”
Podem preguntar-nos si ha estat una
Quaresma i una Setmana Santa que ens ha
estat profitosa. Jesús Ressuscitat ens convida a mirar més enllà. Ens empeny per
esforçar-nos per un món millor. Això s´ha
de manifestar en una actitud externa
d’alegria fruit de la interior.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 277,87
Caixetes ciris ............................. 151,03
Caixetes: ................................... 149,10
Caixetes Càritas: ........................ 106,15
Menjador .................................. 295,00

HORARIS CELEBRACIONS
DOMINICALS
Poblenou, Calella, Pineda
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ECONOMIA 5-04-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 583
12 d’abril del 2015

Jesús dedica un temps encara a retornar la fe i l’esperança als seus amb unes trobades sorprenents plenes de
tendresa i intimitat. Els troba amb les portes tancades i amb por. Jesús obre les
portes que tanquen la por, la covardia... Tomàs es mostra molt desconfiat amb
el que li expliquen els altres deixebles. El retret de Jesús no és per haver faltat
a la celebració, sinó per no creure allò que li expliquen. Jesús no vol una fe que
necessita seguretats i confirmacions. Ell vol una fe que porti afegida la confiança.
Aquesta confiança és la que dóna mèrit a la nostre fe: “En Ell confio i no tinc
por”.
Ens cal valorar però també la valentia de Tomàs, que enlloc de continuar
amb una fe dubtosa, de fugir o desaparèixer, fa un pas endavant manifestant la
seva dificultat de creure. Això li propicia la trobada personal amb Jesús, que
confirma la seva fe. Que ajudem a creure, a no tancar les portes i que el tresor
que tenim el compartim i puguem acompanyar i ajudar a descobrir-ho a d´altres
germans.
V.T i E.M
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura del llibre dels fets del apòstols (Ac 4, 32-35)
La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava
com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Amb gran poder els
apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu
actuava en ells.
Ningú d’entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres
o de cases les venien, portaven el producte de la venda, i el dipositaven als peus dels apòstols.
Després era distribuït segons les necessitats de cadascú.

Salm responsorial 118 (117) 1-4. 16-17. 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.
La dreta del Senyor, fa proeses, / la dreta del Senyor em glorifica. / No
moriré, viuré encara / per contar les proeses del Senyor. / Els càstigs del Senyor
han estat severs / però no m’ha abandonar a la mort.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / El Senyor
ho ha fet, / i els ulls se’n meravellen. / Avui és el dia què ha obrat el Senyor /
alegrem-nos i celebrem-lo
Lectura de la primera carta de sant Joan 1 Jo 5, 1-6
Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies, ha nascut de Déu, i qui estima Déu
que l’ha engendrat, també estima els altres que Déu ha engendrat. Quan estimem Déu i
complim els seus manaments, llavors coneixem que estimem els fills de Déu, ja que estimar
Déu vol dir guardar els seus manaments. I els seus manaments no són feixucs, perquè els qui
han nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha vençut el món és la nostra fe. Però,
¿qui venç el món sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut valentse de l’aigua i de la sang. No de l’aigua solament, sinó de l’aigua i de la sang. I l’Esperit en
dóna testimoni, ja que l’Esperit és la veritat.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 20, 19-31
Al capvespre d’aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus,
tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els
digué:—Pau a vosaltres. Dit això, els va mostrar 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 va alenar damunt d’ells i els digué:—Rebeu l’Esperit
Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó. Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l’anomenat Bessó, no era allà
amb els altres deixebles. Ells li van dir:—Hem vist el Senyor. Però ell els contestà:—Si no

li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà
dins el costat, jo no creuré pas! Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada
en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es
posà al mig i els digué:—Pau a vosaltres. Després diu a Tomàs: —Porta el dit aquí i mira’m
les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient. Tomàs
li va respondre: —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 seus deixebles molts
altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han
estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, tingueu vida
en el seu nom.
Salmo responsorial: 117
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.
La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor es excelsa. / No
he de morir, viviré / para contar las hazañas del Señor. / Me castigó, me castigó
el Señor, / pero no me entregó a la muerte.
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.

Justícia és un dels noms de Déu
Ben bé que aquesta dona, la Teresa
Forcades,és per casar-s’hi, però diu que està
enamorada de Déu, que la Justícia és un dels
noms de Déu, que Déu és Amor. Diu que
l’Amor fa espai perquè siguis qui ets, que
convida i espera la teva resposta, que tot el
valor del “sí” és perquè pots i és respectat
que diguis “no”. Diu que està enamorada de
l’Amor que no jutja, com ho fan els nens, un
amor que t’estima tal com ets, ara i aquí, que
desitja ser estimat però respecta i segueix
desitjant de lluny si no és triat. Un Déu que
estima de manera única i personal a tots i
cadascú, valga’m Déu!, un Déu ‘poliamorós’!
Aquest Déu és ben bé per enamorarse’n i comprometre’s i implicar-s’hi i casars’hi. Directament amb ella no m’hi casaré
però indirectament ja ho estic, perquè jo també

estic enamorada del Déu Amor i tot aquest
desig d’un món més just i solidari per tots és
la meva manera de fer l’Amor amb tothom,
la meva promiscuïtat d’aquest Amor no té
límit. En un principi la meva companya i el
meu company estaven gelosos perquè volien
mirar les coses només amb els ulls del cos,
però, a hores d’ara estan fent el procés
constituent que els ha dut a ampliar la família
infinitament i estan encantats de formar part
de la comunitat dels Estimadors que tenen
una mateixa orientació: l’Amor que inspira a
cercar un món millor.
Ben bé que els ulls de l’ànima quan
veuen, ho veuen tot.
Pels aspirants a persones aquest Amor
és del que estem enamorades.
Lídia Pujol, sobre Teresa Forcades

