Lectures 31 maig
Dt.4,32-33, 39-40 Salm 32 (31) 4-5, 6.9,
18-19, 20-22 Rm 8 14-17 Mat 28 1620

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a les famílies de Enrique
Fadurdo Belda, de 87 anys; i a la família de
Dolores Pérez Álvarez, de 66 anys.
Aquesta setmana hem acompanyat a
la família de Isabel Riola Ramos, de 79 anys;
i a la de Daniel Contreras, de 87 anys.

GRUPS
REFLEXIÓ -CATEQUESI
Dissabte vinent dia 30, farem l’última
sessió d’aquest curs.

PENTECOSTA
Sobre els profetes que obren nous
camins,
sobre aquells que donen la seva vida
per millorar el món,
sobre tots els pobles d’una societat en
crisi,
sobre la teva Església perquè siguem
de debò comunitats de germans,
i sobre nosaltres que cerquem la llum i
la vida.... envia, Senyor, el teu Esperit.

“Ens escandalitza el fet de saber que
existeix aliment suficient per a tothom i que
la pobresa es deu a la mala distribució dels
béns i de la renda.
Però encara hem de desitjar més. El
nostre somni ha de volar més alt. No ens
podem conformar només en assegurar a
tothom l’alimentació, o el sosteniment digne, sinó que tothom tingui prosperitat sense
exceptuar ningú ni cap bé indispensable.
Això implica l’accés a l’educació, a la
salut, a l’habitatge i especialment al treball,
perquè en el treball lliure, creatiu, participatiu
i solidari, l’ésser humà expressa i augmenta
la dignitat de la seva vida.
El salari just permet arribar a aquests i
a d’altres béns que estan destinats a l’ús de
tothom”. («la joia de l’evangeli», num.191192, Papa Fc.)

DIA D’ELECCIONS
Aquest diumenge és dia d’eleccions
municipals. Després d’haver escoltat el programa de les diferents formacions hem de
decidir qui ens mereix més confiança i qui
defensarà millor el que creiem que ha de ser
la vida col.lectiva.
La llàstima és que els polítics no són
exigits a explicar pel que lluitaran i
defensaran, sinó que es dediquen a llençar
eslògans que la gent vol sentir.
Però, mentre no tinguem llistes obertes
i puguem escollir a persones concretes que
ens mereixin confiança, haurem d’escollir la
llista que creiem millor en aquest moment.

Diumenge PENTECOSTA de l’any B.

L’Esperit us guiarà cap a...

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 159,40
Caixetes ciris ............................... 55,75
Caixetes: ..................................... 23,85
Caixetes Càritas: .......................... 17,30
Menjador .................................... 25,00

PROSPERITAT SENSE EXCEPTUAR NINGÚ

FULL
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24 de maig del 2015

“AL CONEIXEMENT DE LA VERITAT SENCERA”. No ensenyarà,
ni a ells ni als que vindran, “la Veritat sencera” Per la senzilla raó que la
VERITAT total és Déu mateix..
I ningú té capacitat d’assumir el ple coneixement de Déu ni amb tota la
seva existència en aquesta vida ni amb l’altra. Ni tan sols la humanitat de
Jesús.
Tota la nostra vida estem fent camí cap a la Veritat per la nostra fe, les
reflexions personals i col·lectives amb l’ajuda de l’Esperit. I continuarem la
recerca des del coneixement en l’altre.
Per això ningú pot afirmar tenir la veritat, ningú ni el papa, ni cap bisbe
o cardenal. Tots només són buscadors de la Veritat. I,. potser, tenen i tenim
petites veritats, partícules de la VERITAT DÉU
Jo puc afirmar amb sinceritat i veritat lo que jo crec, presentar-ho com
la meva veritat, però amb la humilitat de saber que puc estar equivocat i la
disposició de reconèixer l’error si se’m demostra..
Els mateixos dogmes de la fe que Roma imposa, només poden ser parts
de la veritat sencera, obligades per a ser ensenyades, però limitades a causa
de les nostres incapacitats per a la totalitat.
Fermesa en la nostra fe, SÍ; coratge per sostenir-la, SÍ; viure-la amb
intensitat SÍ; però en tot, respecte i humilitat No és bo el dubte permanent
ni la inseguretat constant fent cas de totes les creences.
Sant Pau recomana de veure-ho tot, examinar-ho tot i després quedarnos amb lo que és bo, sa i pur. Ha sigut un error greu de Roma de voler
imposar la SEVA VERITAT COM A BSOLUTA.
P.G.
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Lectura dels fets dels Apòstols. Ac 2, 1-11
Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com
si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es
trobaven asseguts. Llavors se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen
i es posaven sobre cada un d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit Sant i començaren a
parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit els concedia d’expressar-se.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el
cel. Quan se sentí aquella remor, la gent s’aplegà i van quedar desconcertats, perquè
cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats, deien: No són
galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim en la
nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de
Capadòcia, del Pont i de l’Àsia, de Frígia i de Pamfília, d’Egipte i de les regions de Líbia
tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i
àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu.
Salm responsorial 104 (103) 1ab, 24. 29b-31
Beneeix el Senyor, ànima meva. / Senyor, Déu meu, que n’ets de gran. /
Que en són de variades, Senyor, les teves obres / la terra és plena de les teves
criatures.
Si els retires l’alè, expiren / i tornen a la pols d’on van sortir. / Quan envies
el teu alè, reneix la creació, / i renoves la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre. / Que s’alegri el Senyor contemplant el que
ha fet, / que li sigui agradable aquest poema, / són per al Senyor aquests cants
de goig.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Galàcia Ga 5, 16-25
Germans, deixeu-vos guiar per l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè
la carn es deleix contra l’Esperit i l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l’un contra
l’altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu.
Però si us deixeu conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei. És ben clar on
porten els impulsos terrenals: a la fornicació i a d’altres desordres, a la idolatria, als maleficis,
a les enemistats, discòrdies, gelosies, enrabiades, rivalitats, divisions, sectarismes, enveges,
excés de beure, orgies i coses semblants. Ja us vaig advertir, i us adverteixo encara, que
ningú dels qui obren així no podrà heretar el Regne de Déu. Però els fruits de l’Esperit són
l’amor, el goig, la pau, la paciència, la bondat, la fidelitat, la mansuetud, la sobrietat. La Llei
no ha estat pas donada contra res d’això. Els qui són de Jesucrist han clavat a la creu totes
les passions i els desigs terrenals. Ja que l’Esperit ens dóna la vida, deixem-nos guiar per
l’Esperit.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 15, 26-27. 16, 12-15
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo us
enviaré quan seré amb el Pare, l’Esperit de la veritat que prové del Pare, donarà testimoni
de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni.
Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega
massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement
de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us
anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que us anunciarà, ho haurà
rebut d’allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us
anunciarà, ho rep d’allò que és meu.
Salmo responsorial 104 (103·1ab, 24. 29b-31
Bendice, alma mía, al Señor: / ¡Dios mío, qué grande eres! / Cuántas son
tus obras, Señor; / la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran / y vuelven a ser polvo; / envías tu aliento, y
los creas, / y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre, / goce el Señor con sus obras. / Que le sea
agradable mi poema, / y yo me alegraré con el Señor.

Per al diàleg:

- «Cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua». Com actua l’Esperit Déu
en nosaltres?
- Quins són els fruits de l’Esperit?
- «Us guiarà pel coneixement de la veritat sencera»....Quina és la veritat sencera?

Integració de les persones necessitades
“De la nostra fe en Crist fet pobre, i sempre proper als pobres i exclosos,
brota la preocupació pel desenvolupament integral dels més abandonats de la
societat.
Cada cristià i cada comunitat són cridats a ser instruments de Déu per a
l’alliberament i promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament
en la societat.
Això suposa que hem de ser dòcils i estar atents per a escoltar el clam del
pobre i socórrer-lo.
Fer el sord a aquest clam ens situaria fora de la voluntat de Déu i del seu
projecte”.
(«la joia de l’evangeli», num.187, Papa Fc.)

