DRAMA HUMÀ
Dilluns, 13-04-2015

Col.lecta: ................................... 118,20
Caixetes ciris ............................... 65,46
Caixetes: ..................................... 36,34
Caixetes Càritas: .......................... 40,40
Menjador .................................... 25,00

Naufragi. Embarcació amb més de 700 persones. 400 morts davant les costes
d’Itàlia....Senyor, acull els morts, salva els
sobrevivents.

Lectures del diumenge 5 de Pasqua - 3
de maig
1ª lec. Ac. 9, 26-31 Salm 22 (21) 26c28, 30-32 3ª lec. 1Jo. 3, 1-2 4ª lec. Jo
15, 1-8

Tres embarcacions d’un centenar de persones cada una. Naufragi entre Sicília i la península
d’Itàlia. En una d’elles 12 persones van ser
llançades al mar, sembla que enmig d’una gran
baralla religiosa. 15 persones detingudes...Senyor,
que les lluites religioses no siguin la perversa excusa per a pretendre dominar els altres.

Dia Internacional dels treballadors.
És una jornada reivindicativa en la qual
commemorem la solidaritat dels obrers de
Xicago de 1886 i les víctimes de la defensa dels drets laborals.

CÀRITAS POBLENOU
Dies i hora d’acollida:
Dimarts de 7-8 tarda
Dijous: de 6-7 tarda

Xerrada sobre immigració
Càritas de la zona organitza a Canet
de Mart una xerrada sobre «Estereotips i
perjudicis», sobre la immigració.
Dimarts, 21h. a Canet de Mar.
Si algú vol assistir-hi que ho faci saber
a algú de Càritas.

MORTS I MÉS MORTS....
«Només si hi ha vies legals per arribar
a Europa no caldrà arriscar la vida».
(F. Fossi, portaveu italià de l’Acnur)

Donar vida

Dimecres 15-04-2015

Diumenge 19-04-2015
Naufragi davant les costes de Libia, d’un
pesquer amb 850 persones. Salvades, 28...Senyor,
desitjaven ser feliços, tocaven en somnis la
llibertat. Tot ara és frustat per pobresa, ignorància
i irresponsabilitats. Una pregària pels seus familiars
i amics.

Dilluns 20-04-2015
Almenys 3 morts en el naufragi d'una
pastera amb 90 persones a Rodes. Les autoritats
gregues han identificat aquest dilluns uns 200
immigrants a les illes properes a Turquia.

Dades
Refugiats: Jordània, el Líban, Turquia i
l'Iraq acullen més de tres milions de refugiats
sirians, la Unió Europea (UE) n'acull menys de
100.000

Què podem fer?
Entre moltes altres coses....dir com
aquells deixebles d’Emaús:
«queda’t amb nosaltres....que no
ens fas pas nosa».
Mentre d’altres els estaran fent culpables del malestar que tinguem, de la violència,
de la manca de feina, criminalitzant.....

INFORMATIU

Primer de Maig 2015

Diumenge IV de PASQUA de l’any B.

FULL

ECONOMIA 19-04-15

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 585
26 d’abril del 2015

Donar el que més estimo, això és el que ens vol fer
entendre i desitjar l’evangeli d’avui. Algú ha dit : tot allò
que no es dona es perd. Una sentència ben curta, com si
fos una frase absurda. Jesús diu: “tinc poder per donar la
vida i tornar-la a recobrar”. I també: “ningú no em pren la
vida, sóc jo que la dono lliurement”.
En aquest temps pasqual, encara ressona amb força
tot això de perdre la vida i guanyar-la. S’entén que perdre-la és estimant,
servint, compartint, arriscant-se. D’aquesta manera, les penes són consolades
i les joies són multiplicades.
Jesús ens diu que, tal com el Pare i Ell es coneixen, també Ell ens coneix
a nosaltres i nosaltres a Ell. Això sembla un joc de paraules, però, aquí rau un
autèntic esdevenir de la nostra vida en Déu.
La metàfora d’un pastor amb el seu remat, no ens diu gaire a la gent
urbana. Val a dir, que últimament es valora més aquest ofici , de manera que
per les terres altes s’ha creat una escola professional de pasturatge, així com
cal. Però, sí que és prou freqüent parlar de fer de guia, fer de mestre espiritual. Fins i tot, fer un màster sobre això. És a dir, un coneixement excel·lent
per a conduir un altre, cap a on ell necessita. I en aquest cas, quan el deixeble
troba el seu camí, el mestre ha de desaparèixer. En canvi, seguint la comparança
de l’evangeli, Jesús és guia, és camí i terme a l’hora. Ell ens condueix al Pare,
i amb Ell ens hi quedem.
Tota la vida del cristià és una oportunitat de conèixer Jesús, conèixer
Déu. I sabem prou que el camí, la clau, és el germà que tinc al costat i el de
més lluny. Quan podré dir que conec a Jesús com ell em coneix a mi? Que Ell
em crida pel meu nom i jo el sento, el reconec ? Serà que això passa tan sovint
com quan estic donant vida sense mesura? Només per això s’ho val, passar
per aquest temps nostre: renovar més i més l’aventura de ser, a la manera
de Jesús.
ATG
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Lectura dels Fets dels Apòstols Ac 4:8-12
En aquells dies, Pere, ple de l’Esperit Sant, els digué: —Dirigents del poble i notables: ja que avui ens interrogueu pel bé fet a un malalt, preguntant-nos en nom de qui ha
estat guarit, sapigueu, vosaltres i tot el poble d’Israel, que a aquest home el teniu sa davant
vostre gràcies al nom de Jesucrist, el Natzarè, que vosaltres vau crucificar, però a qui Déu
ha ressuscitat d’entre els morts. Ell és la pedra menyspreada per vosaltres, els constructors,
i que ara és la pedra principal. La salvació no es troba en ningú més, perquè, sota el cel,
Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos.
Salm responsorial 118 (117): 1.4.8, 21-23, 26.28-29
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo! / Perdura eternament el seu amor. /
Més val emparar-se en el Senyor, / que posar confiança en els homes. / Més
val emparar-se en el Senyor, / que fiar-se dels poderosos..
Gràcies, perquè tu m’has escoltat / i has vingut a salvar-me. / La pedra
que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / És el Senyor qui ho ha
fet, / i els nostres ulls se’n meravellen.
Beneït el qui ve en nom del Senyor. /Et beneïm des de la casa del Senyor.
/ Tu et el meu Déu, et dono gràcies, / t’exalço, Déu meu! / Enaltiu el Senyor:
Que n’és de bo! / Perdura eternament el seu amor.
Lectura de la primera carta de sant Joan 1Jo 3:1-2
Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: Déu ens anomena fills seus,
i ho som! Però el món no ens reconeix, perquè no l’ha reconegut a ell. Estimats, ara som
fills de Déu, però encara no s’ha manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà,
serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 10:11-18
En aquell temps, Jesús parlà així: »Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida
per les seves ovelles. El qui va a jornal, el qui no és pastor ni amo de les ovelles, quan veu
venir el llop les abandona i fuig; llavors el llop se n’apodera i les dispersa. És que ell va a
jornal i tant se li’n dóna de les ovelles». Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles, i
elles em coneixen a mi, tal com el Pare em coneix, i jo conec el Pare. A més, jo dono la vida
per les ovelles. Encara tinc altres ovelles que no són d’aquest ramat, i també les he de
guiar. Elles escoltaran la meva veu, i hi haurà un sol ramat i un sol pastor». El Pare m’estima,
perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren, sóc jo qui la dono lliurement.
Tinc poder de donar-la i tinc poder de recobrar-la; aquest és el manament que he rebut del
meu Pare.

Salmo responsorial. 118 (117): 1.4.8, 21-23, 26.28-29
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. / Mejor es refugiarse en el Señor / que fiarse de los hombres, / mejor es
refugiarse en el Señor / que fiarse de los jefes.
Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi salvación. / La piedra
que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. / Es el Señor quien
lo ha hecho, / ha sido un milagro patente.
Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la
casa del Señor. / Tú eres mi Dios, te doy gracias; / Dios mío, yo te ensalzo. /
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia.

Primer de Maig 2015 (Moviments. Obrers Cristians de catalunya i Balears)
Març del 2015: l’atur baixa! L’atur baixa a Catalunya, a Andalusia, a la
Comunitat Valenciana... a un total de setze comunitats autònomes d’Espanya. Sí,
l’atur baixa!
Però ¿què hi ha darrere d’aquest fet? ¿Quants llocs de treball indefinits s’han destruït
i han estat substituïts per llocs de treball precaris? Darrere d’aquesta notícia continuen
havent-hi més de 4.450.000 persones en atur. Cada vegada ens trobem més persones
excloses del sistema econòmic, d’altres amb unes condicions laborals penoses, i joves que
continuen patint una falta angoixant de perspectives. Persones amb treballs més precaris i
amb una situació de més vulnerabilitat.
Actuem amb esperança.
lluitant per un treball decent i just per a tothom; prioritzant els drets de les persones
que no treballen; no transigint davant la reculada dels drets dels treballadors; cercant
alternatives al sistema capitalista i consumista; desenvolupant un treball de conscienciació;
sent una veu crítica; discernint i donant suport a les diferents propostes i mobilitzacions
socials i sindicals per fer front a aquest sistema capitalista que empobreix els més febles,
trencat la comunió i la solidaritat;donant suport a iniciatives que surgeixen....
CONTRACTACIÓ PRECÀRIA
per ETT, temporals, per hores, dies o
setmanes, a temps parcial contra voluntat,
suplències...
SALARIS
retallades, salaris baixos malgrat feines
especialitzades, congelació salarial, per
sota de l’acordat, cobrar en negre, SMI...

RETALLADA DE PERSONAL
menys personal per la mateixa feina i
sobrecàrrega de treball per menys sou...
HORARIS
difícil conciliació familiar, hores extres no
contemplades, horaris rotatius sense previ
avis, obligació de disponibilitat total...
ATUR
persones majors de 50 anys, atur de llarga
durada, juvenil, sense prestacions...

