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CARITAS ALS POLÍTICS
Carta dirigida
als Polítics de Pineda

Diumenge ASCENSIÓ de l’any B.

Trobareu encartat a dins d’aquest Full
Informatiu un comunicat de Càritas Poblenou
dirigida als partits polítics de Pineda en motiu
Lectures de Pentecosta 24 de maig
delsprogrames electorals municipal, i en
1ª lec AC. 2, 1-11 SalmRACÓ
104, DE
referència
al menjadopr
de Càritas.
PREGÀ
RIA
1.24.29b-31 3ª Ga. 5, 16-25 Jo. 15,
RACÓ DE PREGÀRIA
26-27. 16, 12-15
Divendres, dia 22,

Avui hem de felicitar als nois i noies de
la catequesi (Roser, Miquel, Mònica,
(Segueix de dins)
EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
Mateu, Maria Cristina, Joan, Max, Bruno,
· ,Votar
persones
humanes. No, no
A LES
A L’ESGLÉ
SIA
Francesca i Miquel) que guiats per la Núria faig broma.El que vull dir és que no ens hem
Puig, han aconseguit el primer premi
a la de fiar
PREGUEM
EN d’aquells
COMUNITAT
que prometen miracles,
catequesi parroquial amb el tema "Senyor, perquè els homes i dones normals - els que
ensenya'ns a pregar", del Concurs Bíblic que necessitem a l’ajuntament- no poden feres fa a nivell de Catalunya. El premi es lliura ne.
a Girona el dissabte 23 de maig.
· Votar persones que tinguin ganes
Parròquia de Poblenou

Ja ens quedarà un últim dia per trobarnos en aquest curs: serà el dia 30 de maig.

GRUP CELEBRACIONS
El Grup de Celebracions ens trobarem
divendres dia 22, i farem l’acabament
d’aquest curs.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte, dia 23, hi ha la sortida del
quart dissabte, a les terres del Voltraganès, i
dilluns dia 25, per la falda del Matagalls

de fer aquestes dues coses tan passades de
moda:Promoure la cultura de l’ESFORÇ
entre la gent jove i la cultura de la
RESPONSABILITAT entre la gent adulta.
· Votar un partit que porti a l’entranya
del seu programa una vertadera preocupació
per millorar la sort del poble menut i,
sobretot, dels pobres.
· Votar polítics que creguin que la Pau
i la Justícia són germanes siameses que no
poden viure una sense l’altra -, i que s’han
de cultivar amb els cinc sentits perquè
neixen, creixin i donin fruits.

INFORMATIU

2/4 de 9 del vespre

FULL

GRUPS DE
REFLEXIO-CATEQUESI
Premi al concurs bíblic

Déu actuava en ells
“El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de
la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven”,
ens diu l’Evangeli de Marc. Tots els testimonis de Jesús, tota
la comunitat i tots els que guiats per l’Esperit anunciaran les
Bones Notícies seran acompanyats per les seves obres.
Entre nosaltres hi ha homes i dones que guiats per
l’Esperit ens en són testimonis de la Bona Notícia de Déu.
Homes i dones que lloem la seva santedat. Els sants són aquells que Déu actua
a través d’ells.
De petit jo volia ser sant. Tenia la idea que ser sant volia dir ser bon noi,
portar-se bé, resar molt i, fins i tot, ser capellà. És allò que un professor ens
deia al Seminari: pel sol fet de ser capellà ja estem a uns quants esglaons amunt
de l’escala (aquella escala que serveix per pujar al cel). Jo que de petit creia
en molts coses, que em pensava que quasi bé fora de La Cellera no hi havia
cap més poble i que el sol girava entorn nostre....em vaig anar fent gran i,
lògicament, m’anava canviant la perspectiva de les coses i del meu entorn.
No crec amb els sants, aquells que fa Roma en els seus despatxos. Crec
i m’ajuden aquelles persones que ens són model de vida de lluita, de compromís,
d’estar al costat dels febles, austers, despresos...persones evangèliques i que
podem dir: Déu actuava –actua- en ells.
Ara faran sant a Òscar Romero, Per mi no cal. Joan Pau II (aquest sí que
el van fer “súbito”) no el volia rebre. Romero el va parar a la plaça enmig de la
multitud i en els pocs segons que va tenir per parlar amb ell li va dir: -”Miles de
salvadoreños son torturados y asesinados por el poder militar”, i el Papa, li va
respondre: -”No exagere señor Arzobispo. ¡Ustedes deben entenderse con el
gobierno! Un buen cristiano no le crea problemas a la autoridad…La Iglesia
quiere paz y armonía”. I el cap de pocs dies el mataven a peu d’altar.
I el Senyor actuava amb ell.
R.M.
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Lectura dels fets dels Apòstols. 1, 1-11
En el meu primer llibre he parlat, Teòfil, de tot el que Jesús va fer i va ensenyar fins al
dia que fou endut al cel, després d’haver donat instruccions als apòstols que ell havia
escollit, mogut per l’Esperit Sant. Després de la passió es presentà a ells i els donà moltes
proves que era viu: durant quaranta dies se’ls va aparèixer i els parlava del Regne de Déu.
Un dia, mentre menjava amb ells, els donà aquesta ordre: —No us allunyeu de Jerusalem;
espereu-hi aquell que el Pare ha promès i que us vaig anunciar: Joan va batejar amb aigua,
però vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant. Ells, doncs, que es
trobaven reunits, li preguntaren: —Senyor, és ara que restabliràs el Regne a favor d’Israel?
Ell els contestà: —No és cosa vostra de saber els temps i els moments que el Pare ha fixat
amb la seva autoritat. Però vosaltres, quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una
força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la
terra. Quan hagué dit això, es va enlairar davant d’ells; un núvol se l’endugué, i el deixaren
de veure. Encara s’estaven mirant fixament al cel, mentre ell se n’anava, quan se’ls van
presentar dos homes amb vestits blancs i els digueren: —Homes de Galilea, per què us
esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, vindrà tal
com heu vist que se n’hi anava.
Salm responsorial 47 (46) 2-3. 6-9b
Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb entusiasme. / El Senyor és l’Altíssim,
el terrible, / el rei de reis de tot el món.
Déu puja enmig d’aclamacions, / al so dels corns, puja el Senyor / Canteu a Déu,
canteu-li /, canteu al nostre Rei.
Que és el rei de tot el món, / canteu a Déu un himne. / Déu regne sobre les nacions, /
Déu seu al tron sagrat.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes 4, 1-13
Ara jo, presoner per causa del Senyor, us demano que visqueu d’una manera digna
de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa, amb paciència, suportant-vos
amb amor els uns als altres, procurant de conservar la unitat de l’Esperit amb el lligam de
la pau. Un sol cos i un sol Esperit, com és també una de sola l’esperança que us dóna la
vocació que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de
tots, que està per damunt de tots, actua en tots i és present en tots. Cada un de nosaltres
ha rebut la gràcia segons la mesura del do de Crist. Per això diu l’Escriptura: Va pujar a les
altures, s’endugué un seguici de captius, va repartir dons als homes. Ara bé, això de va
pujar vol dir que abans havia baixat a les regions inferiors, és a dir, a la terra. El qui va
baixar és el mateix que després ha pujat més amunt de tots els cels, per dur a plenitud totes
les coses. I és ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d’altres el de ser profetes, a
d’altres el de ser evangelitzadors, a d’altres el de ser pastors i mestres; i així ha preparat els

qui formen el poble sant perquè exerceixin el ministeri d’edificar el cos de Crist, fins que
tots plegats arribem a la unitat en la fe i en el coneixement del Fill de Déu, a formar l’home
perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 16, 15-20
En aquells Jesús s’aparegué als onze i els digué: —Aneu per tot el món i anuncieu la
bona nova de l’evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran,
però els qui no creuran es condemnaran. Els senyals que acompanyaran els qui hauran
cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien,
agafaran serps amb les mans i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les
mans als malalts, i es posaran bons.
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu.
Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació
de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.
Salmo responsorial 47 (46) 2-3. 6-9b
Pueblos todos batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de júbilo; / porque el Señor
es sublime y terrible, / emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones; / el Señor, al son de trompetas; / tocad para Dios,
tocad, / tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo; / tocad con maestría. / Dios reina sobre las naciones, / Dios se sienta en su trono sagrado.

Per al diàleg:
.L’Ascensió, es pot pensar com un llançament de Jesús a l’espai?.
-Jesús és la presència de Déu enmig nostre.
-Com parlar de l’Ascensió avui?

Properes eleccions (Martí Amagat)
Una mena de promptuari que procuro tenir en compte a l’hora de decidir el meu vot:
· Votar a consciència. Cal votar a consciència. És a dir, no perquè d’altres ens ho
hagin dit o demanat, sinó perquè un veu que aquells governants són els millors per a la
comesa de guiar la col·lectivitat i administrar la cosa pública.
· No votar ni fanàtics ni sectaris. Advertint que d’aquests no es recluten solament
en el camp religiós sinó també altres camps, com pot ser el dels esports i, sobretot el
polític.Mireu, hi ha un sectarisme de la laïcitat que és d’allò més estúpid i perillós i que
encara avui té adeptes.
· Votar gent honrada. L’honradesa ha de ser el primer tret de la persona que votem.El
que no és honrat no és cristià. (continua al darrera)

