Lectures diumenge 7 de pasqua
dia 8 de maig
1ª lec Ac. 1, 1-11 Salm 46, 2-3. 69 3ª lec. Ef. 1,17.23 4ª lec. Lc. 24,
146-53

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat a
les famílies de Encarna Toro Oliva, de 42
anys.
A Calella hem acompanyat a la família
d’en Mateu Villaret (84 anys) i la d’en Jordi
Costa (40 anys).

CARITAS
Càritas Poblenou necessita voluntaris
pel menjador

GRUPS
REFLEXIO-CATEQUESI
Dissabte dia 7, hi haurà trobada dels
Grups Reflexió-Catequesi, a 2/4 de 7 de la
tarda.

1 DE MAIG
El Primer de Maig, Dia Internacional
dels treballadors i treballadores, 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.

Diumenge VI de Pasqua Any C

“Us deixo la pau, us dono la meva pau”.

ECONOMIA PARRÒQUIA
MES D’ABRIL
Saldo març ................................. 504,03
Entrades
Col.lectes ................... 548,14
Caixetes ....................... 83,47
Ciris ........................... 263,39
Total entrades .......... 895,00 ..... 895,00
Sortides
Mat. neteja ................. 119,20
Flors ............................ 57,00
Pasqua ......................... 51,83
Full Inf. ......................... 79,19
Com.Bancs .................... 1,50
Llum ........................... 456,71
Mat.Oficina .................. 14,02
Varis ............................... 9,25
Telèfon ......................... 69,62
Total sortides ........... 858,32 ..... 858,32
Romanent abril ......................... 540,71

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 107,65
Caixetes ciris ............................... 47,20
Caixetes: ..................................... 48,65
Caixetes Càritas: .......................... 97,70
Menjador (caixetes) ................... 120,00

Al celebrar-ho aquest any les treballadores
i treballadors cristians volem manifestar la
necessitat d'un compromís comunitari fort a
favor de TREBALL DECENT i la necessitat
d'afrontar el que està passant al voltant del
model d'ocupació dominant i la falta d'un
treball digne com a factor decisiu
d’empobriment, exclusió i deshumanització.
Ens sentim cridats per Jesús de
Natzaret a treballar per la justícia (Mt 5, 111).
(dels Moviments cristians)

FULL

ECONOMIA 24-04-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 638
01 de maig del 2016

Malgrat el desig de pau que tenim: “ No podem creure que hem hagut
d’arribar a aquestes alçades del liberalisme imperant, per assabentar-nos que
hi ha una part de la humanitat que sobra”. No ho podem creure.
Aquestes paraules de Pere Casaldàliga, publicades a l’agenda
llatinoamericana, en una “ Carta avergonyida a la humanitat exclosa”,
tenen malauradament avui tota la força de l’actualitat en els centenars de milers
de persones que en el nostre mon, fugen de la guerra i de la fam.
Avui, en aquesta Europa que s’anomena “cristiana”, es tanca la porta als
que busquen un refugi i una oportunitat per començar de nou. Persones que
reben només el maltracte i la marginació que imposen els “grans sacerdots”
dels nostres governs de torn.
El poder del diner, la febre del consumisme i l’autoritarisme dels dirigents,
han establert una frontera entre els privilegis d’uns quants que viuen en el
malbaratament i una humanitat de tercera classe que té el deure imposat de
morir de gana.
La barbàrie s’està apoderant de la cultura. Es pot dir progrés a tot això?
No podem renunciar a la recerca d’una major bondat a l’hora de trobar
sentit a l’existència; perquè no és el mateix ignorar als més necessitats o treballar
pels seus drets.
En aquest sentit, en front de la “cultura de la intransigència” cal promoure
avui una “cultura de la pau” amb solucions justes per a tothom. Els cristians
hauríem d’escoltar de manera nova les paraules de Jesús : “ la pau us deixo, la
meva pau us dono”, i preguntar-nos si la nostra feina, - la de cadascun de
nosaltres,- no hauria de ser un compromís més seriós i actiu, a favor del proïsme
i de la pau.
Si no és aquesta la nostra actitud, ens podem considerar de veritat
seguidors de Jesús?.
X.i C.
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 dels Fets dels Apòstols Ac 15,1-2.22-29
En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d’Antioquia que si no
es feien circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien salvar-se. Això portà una desavinença i
una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau i Bernabé, amb alguns més,
pugessin a Jerusalem per tractar d’aquesta qüestió amb els apòstols i els preveres. Llavors els apòstols
i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren d’elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia
junt amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judes, conegut també amb el nom de Bar-Sabàs, i Siles, homes
que es distingien com a dirigents en la comunitat dels germans. Els donaren aquesta carta: «Els
apòstols i els preveres saluden com a germans els germans no jueus d’Antioquia, de Síria i de Cilícia.
Hem sabut que alguns havien vingut d’entre nosaltres sense la nostra autorització, us havien pertorbat
amb les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimement
d’escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau,
que han entregat les seves vides per la causa del nostre Senyor, Jesucrist. Els qui us enviem són Judes
i Siles. Ells us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit, i és que l’Esperit Sant i nosaltres
hem cregut que no us havíem d’imposar cap altra càrrega que aquestes indispensables: que us abstingueu
de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats i de contraure un matrimoni entre
pròxims parents. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau.»

Salm responsoria 66, 2-3.5-6.8
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, /que ens faci veure la claror de la seva
mirada. / La terra coneixerà els vostres designis, / i veuran tots els pobles la salvació.
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Vós regiu el món amb justícia, / regiu les
nacions amb rectitud, / i guieu els pobles de la terra.
Que us lloïn les nacions, Déu nostre, / que us lloïn tots els pobles alhora. / Que Déu
ens beneeixi, / i el venerin d’un cap a l’altre de la terra.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 21,10-14.22-23
L’àngel em transportà en l’esperit dalt una muntanya gran i alta, i m’ensenyà la ciutat
santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria de Déu l’envoltava.
Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Tenia
una muralla gran i alta, amb dotze portes. A les portes hi havia dotze àngels i dotze noms
gravats, que són els de les dotze tribus d’Israel. Tres de les portes miraven a llevant, tres al
nord, tres al sud i tres a ponent. La muralla reposava sobre un fonament de dotze pedres que
duia els noms dels dotze apòstols de l’Anyell. No hi vaig veure el santuari del temple, perquè
el Senyor, Déu de l’univers, amb l’Anyell, és el santuari. La ciutat no necessita que la il·luminin
el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l’omple de claror i l’Anyell li fa llum.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 14,23-29
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles : «Qui m’estima farà cas del que jo
dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les
meves paraules, que no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat. Us he dit tot això mentre
era amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà
recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Us deixo la pau, us dono la meva pau.

No una pau com la que dóna el món. Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu!
Heu sentit que us deia: Me’n vaig, però tornaré. Si m’estimeu, us alegrareu de saber que
me’n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant perquè
cregueu quan ho veureu.»
Salmo responsorial 66, 2-3.5-6.8
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, / haga brillar su rostro entre nosotros / ¡para
que en la tierra se conozca su camino / y su salvación en todas las naciones.
Que canten de alegría las naciones, / pues tú juzgas al mundo con justicia / y gobiernas los pueblos de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, /que todos los pueblos te alaben.

El Primer de Maig (II)
Dia Internacional dels treballadors i treballadores, «treball amb drets per a una
societat decent i justa»
«Vostès ens necessiten. Però els anem a signar un contracte de 10 minuts i després ja
veurem...» «Oh! moltes gràcies, amo... Però deixi'ns discrepar i dir-li diverses coses»:
… amb drets
El model d'estabilitat laboral està sent substituït pel model de la flexibilitat i precarietat
laboral, que està augmentant l'empobriment i la desigualtat social, així com la retallada dels
drets de les persones. Davant d'això se segueix estenent entre els treballadors i treballadores
l'acceptació i la resignació. Estan fent retrocedir les conquestes històriques del Moviment
Obrer i desmobilitzant a la majoria social.
El nostre repte és garantir els drets laborals i socials, on es situï la persona en primer
lloc, i es distribueixi la riquesa de forma igualitària, ge-nerant una dignitat en tots els aspectes
de la persona.
… i justa
La crisi econòmica ha generat una major consciència del problema de les persones
empobrides i de la seva relació amb la desigualtat i la injustícia, entre altres raons, perquè
totes i tots hem augmentat la consciència de sentir-nos vulnerables. L'anhel de justícia i la
presa de consciència de la realitat del treball se'ns presenten com a reptes i, alhora, com a
possibilitats per compartir amb altres persones aquesta lluita per la justícia.
El nostre repte està en el diàleg social, davant de l’individualisme, potenciant la
participació y l’organització dels i les treballadores per a una acció transformadora.
(Moviments obrers cristians de Catalunya i Balears (ACO, GOAC, JOC,
MIJAC), capellans obrers, religioses en barris i delegacions de pastoral obrera de les
diòcesis de Catalunya).

