ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària al a família de M.Jesús
Melero Giménez, de 82 anys.

BATEIG
Diumenge passat vam batejar a Leo
Bustamante Herreros.

GRUPS
REFLEXIÓ -CATEQUESI
Aquest dissabte fem l’últim dia de curs
dels grups de Reflexió Cristiana-Catequesi.
Hi tornarem el mes d’octubre

HORARIS CELEBRACIONS
Poblenou
vigilies 20h. diumenges: 10 i 12 matí
Calella
Parròquia: vigílies: 20h.
Diumenges: 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)

La setmana passada ens vam trobar
amb el Grup de Celebracions. Tenim sobre
la taula un tema que el tractarem el mes de
setembre: trobar-nos juntament amb altres
confessions religioses (com ja havíem fet fa
algun temps) per tal de fer un seguit de
contactes, de trobades, de pregàries....que
ens ajudin a conèixer-nos els uns als altres.
Si hi ha algú que tingui idees o vulgui
participar-hi, serà ben rebut.

Diumenge TRINITAT de l’any B.
La Trinitat

LA PRIMERA COMUNIÓ
(Segueix de dins)
-Volem que la primera comunió sigui
una “festa de la comunitat” que celebra i es
troba cada diumenge. I la comunitat no està
preocupada pel vestit que un porta i l’àpat
que faran després amb familiars i amics, sinó
que és un acolliment a la participació de tots
que escoltem la Paraula de Jesús i hi volem
conformar les nostres vides.
-Fa temps que fèiem “missa d’infants”
a les 12. Ho havíem fet de diverses maneres.
Per què no ho vam continuar? Bàsicament
per tres motius: 1ª- perquè donàvem a
entendre que els nens només havien de venir a missa quan fèiem la “missa d’infants”,
que era bàsicament durant el curs; 2ª- va
arribar un moment que hi havia pares que
venien a portar el nen a missa com si fos una
guarderia: “a quina hora els he de venir a
buscar?” (els dèiem que si els pares no hi
venien, no havien de fer fer una cosa als nens
que ells no feien); 3ª i, per últim, crèiem que
els nens han de participar amb els pares de
l’Eucaristia.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 121,99
Caixetes ciris ............................... 65,61
Caixetes: ................................... 123,40
Caixetes Càritas: .......................... 35,37
Menjador .................................. 225,00
Lectures 7 de juny Corpus Cristi
1ª Lec. Ex. 24, 3-8 Salm 116 (115) 1213. 15-18 3ª lec. He. 9, 11-15 4ª Mc
14, 12-16. 22-26

GRUP CELEBRACIONS

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 590
31 de maig del 2015

Fa tres anys vaig tenir l’atreviment d’apuntar-me a
un curs de teologia dedicat a la Trinitat amb una teòloga
d’altíssim nivell de coneixement, intel.ligència i sensibilitat.
Dic gosadia, perquè el requisit era “tenir estudis
universitaris”, i bé, els tinc, però res a veure amb teologia.
I bé, allà em teníeu, envoltada de teòlegs i teòlogues, savis
i sàvies, gent de lucidesa extraordinària… i una servidora,
una mica “amagadeta”. Però quina va ser la meva sorpresa que en aquelles
classes magistrals, dedicades a grans estudiosos i estudioses de la Trinitat al
llarg dels segles ( i dels que la professora n’havia fet la tesi doctoral: Basili,
Gregori, Sant Agustí, Rahner, Lacan, Santa Teresa…) acabés trobant
raonaments planers i propers, entenedors per a tots nosaltres. En definitiva, de
tot aquell estudi de la Trinitat i a través de la professora, em va quedar impregnada una lliçó d’Amor i Llibertat de la mà i en essència.
Comparteixo alguns apunts: “La Trinitat és la unitat en la diversitat”. “Pare
i Fill i Esperit Sant són un triangle on no hi ha un vèrtex, tots tres són vèrtex, no
són menys Déu un que l’altre”.”Déu se’ns ha comunicat del tot, el Fill és una
obertura a nosaltres fruit de l’essència de Déu que és Amor, i aquesta
comunicació que perdura és l’Esperit Sant”. “L’alè de Déu és el que el sosté”.
“Tota creació ÉS, en tant que és estimada per Déu”.”La llei mata, l’Esperit
dóna vida”. “Unitat no és uniformitat, concep a la diversitat màxima”. “La Trinitat
és relació, cap part existeix en soledat”. “En la Persona: allò que ets tu en la
teva profunditat és allò que vas fent en relació: amb Déu, amb els altres, amb
els qui estimes…”. “Les paraules són insuficients per parlar de Déu i de l’Amor,
dels referents humans”.
I només un pensament propi per acabar: es pot fer una mirada cap a la
Teologia, i alhora sentir -com sento jo-, que la saviesa pot estar en la mirada
més humil i senzilla cap a Déu. Per cert, la professora era la Teresa Forcades.
M.J.H.
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 del Deuteronomi Dt 4, 32-32. 39-40
Moisès va dir al poble <Investiga el passat, les èpoques que t’han precedit, d’ençà
que Déu va crear la humanitat sobre la terra. Demana d’un cap a l’altre del món, a veure si
mai ha succeït un fet tan gran, si s’ha sentit mai res de semblant. Hi ha cap poble que hagi
sentit la veu de Déu que li parlava des del mig del foc, com tu l’has sentida, i hagi continuat
amb vida? O cap altre déu que hagi gosat arrencar un poble que vivia en poder d’un altre
per fer-se’l seu? Vosaltres mateixos heu vist tot el que ha fet a Egipte el Senyor, el vostre
Déu, valent-se de proves, senyals i prodigis, combatent amb mà forta i braç poderós, amb
gestes esglaiadores. Reconeix, doncs, avui, que el Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni
aquí baix a la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Observa els seus
decrets i els seus manaments que avui et dono, perquè tu i els teus descendents sigueu
feliços, i tingueu llarga vida en el país que el Senyor, el vostre Déu, us dóna per sempre.
Salm responsorial 32 (31) 4-5, 6.9.,18-19, 20.22.
La paraula del Senyor és sincera / es manté fidel en tot el que fa / estima
el dret i la justícia / la terra és plena del seu amor.
La paraula del Senyor ha fet el cel, / amb l’alè de la seva boca ha creat
l’estelada; / a una paraula seva, tot començà, / a una ordre d’ell, tot existí.
Els ulls del Senyor vetllen els que el veneren, / els que esperen en l’amor
que els té; / ell els allibera de la mort, / i els retorna en temps de fam.
Tenim posada tota l’esperança en el Senyor, / auxili i escut que ens
protegeix. / Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és
l’esperança que posem en vós.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 8, 14-17
Germans, tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu. Perquè vosaltres
no heu rebut un esperit d’esclaus que us faci tornar a caure en el temor, sinó l’Esperit que
ens ha fet fills i ens fa cridar: « Abba, Pare!» Així l’Esperit mateix s’uneix al nostre esperit
per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i
hereus amb Crist, ja que, sofrint amb ell, serem també glorificats amb ell.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
Mt.28, 16-20
En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús
els havia indicat. En veure’l, el van adorar; abans, però, havien dubtat. Jesús s’acostà i els
va dir: —He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los
deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los
a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.

Salmo responsorial 32 (31) 4-5, 6.9.,18-19, 20.22.
La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él
ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su boca, sus ejércitos, /
porque él lo dijo, y existió, / él lo mandó, y surgió.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo; / que tu
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos de ti.

Per al diàleg:
-Què volem dir que Déu és Pare, Fill, i Esperit Sant?
-»Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus». Com ho hem d’entendre?

Plantejaments sobre
la “primera comunió” que ens fem a la parròquia
-No fem catequesi per primera comunió. Una cosa és “la catequesi” (el conèixer més
la Bíblia, Jesús i el seu missatge i com viure-hi) i l’altra “la comunió” (que és cosa d’anar a
“missa”, de participar de l’eucaristia). Si no es va a missa tampoc s’hauria de fer la comunió.
Es pot anar a catequesi i no fer la comunió, i es pot fer la comunió i no anar a catequesi.
-Fa temps hem suprimit les “primeres comunions”. Els qui volen fer la seva primera
comunió (petits o grans) participen a la missa que volen i combreguen per primera vegada.
Alguna vegada una persona ha fet la seva primera comunió i no ens n’hem assabentat
perquè l’interessat no ho ha volgut. Això també val. És més important la decisió que la
persona pren que no pas que en fem una “festa”.
-Intentem no fer una catequesi per a infants, sinó per els adults. La catequesi és per a
adults en el que hi participen els fills.
-Alguns pares es justifiquen que no venen a catequesi perquè el nen ja fa religió a
l’escola. Fer religió a l’escola és diferent de fer catequesi: no creients en Jesús també fan
religió per tenir un coneixement de la religió/ons i la Bíblia. La catequesi és participar de la
comunitat cristiana que s’aplega al voltant de la parròquia. De totes maneres, la nostra
postura és interrogar, no obligar a res ni a ningú.
-Ni la catequesi ni la “primera comunió” és cosa de nens. Si els pares no els interessa
la catequesi ni l’Eucaristia de cada diumenge, per què ha d’interessar als nens? Per què fan
fer una cosa als nens que a ells no els interessa? Aquesta és la nostra pregunta.
(continua al darrera)

