C.E. ANEM A CAMINAR

Col.lecta: ................................... 290,13
Caixetes ciris ............................. 102,34
Caixetes: ..................................... 86,61
Caixetes Càritas: .......................... 39,41
Menjador (caixetes) ..................... 30,00

Dissabte dia 9, es té previst la sortida
a Sant Ponç d’Aulina i Santa Llúcia del
Puigmal, des del coll de Collabós, a Sant
Salvador de Bianya.

Lectures 10 d’abril Diumenge 3 de
Pasqua
1ª lec AC. 5, 27b-32.. 40b-41. Salm
29, 2. 4, 5-6. 11-12a. 13B
AP. 5, 11i4 4ª lec Jo. 21 1-19

Jonathan Jiménez Parada i Geanella
Mendoza Aguilar, de Poblenou, el setembre
a Canet; Sergi Reyes Pla i Lourdes
Martínez Girol, de Poblenou, l’agost a Pineda; Marc Salvà Onna i Débora Riola
Pérez, de Poblenou, l’octubre a Sant Pol.

MISSES ENTRE SETMANA

ECONOMIA
MARÇ PARRÒQUIA

ENTERRAMENTS
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a les famílies de Ramon
Calsapeu Rosa, de 94 anys; Aurora Soriano Escobar, de 84 anys.
Aquesta setmana hem acompanyat a
la família de Diego Carmona Garcia, 88 a.

TROBADA DE CATEQUESI
El diumenge dia 10 d’abril, els nois i
noies grans de la catequesi tenen la Trobada
diocesana de Seguiment-Professió de Fe
que enguany es farà a la parròquia de Sant
Jaume de Salt.

La fe que mai sobra

ES CASEN

Saldo gener ............................... 792,29
Entrades
Col.lectes ................. 664,23
Caixetes ................... 410,15
Ciris ......................... 305,06
Col.lecta Seminari ..... 271,06
Total entrades ..... 1.650,50 ... 1.650,50
Sortides
Telèfon ....................... 68,00
Fusteria .................... 195,78
Com.Bancs .................. 4,50
Mans Unides ............ 438,91
Seminari ................... 271,06
Subscripció ................ 25,00
Ciris ......................... 817,09
Seg.Social .................. 33,49
Full Parroq. ................ 48,75
Lampista .................... 36,18
Total sortides ...... 1.938,76 ... 1.938,76
Romanent març ......................... 504,03

INFORMATIU

A partir d’aquesta setmana ja no es
faran les misses entre setmana que hi havia
cada dimarts i dijous. Molts dies, ja fa
temps, ens trobàvem sense ningú. És absurd
mantenir aquests horaris quan no interessa.
Així, visualitzarem millor allò de «és el
diumenge -o el dissabte- que es troba la
comunitat per celebrar la seva fe»

Diumenge II de Pasqua Any C

FULL

ECONOMIA 27-03-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 634
03 d’abril del 2016

La lectura del passatge de Tomàs, que es
mostra incrèdul davant la resurrecció de
Jesucrist, és un dels episodis més coneguts de
l’inici del cicle pasqual. Després d’haver-lo
llegit o escoltat en tantes ocasions sembla que
no pugui deixar lloc a la novetat o a la sorpresa. Què ens pot aportar que ja no sapiguem?
De totes maneres, no resulta sobrer recordar,
almenys una vegada a l’any, les sensacions que
causa el retrobament de Jesús entre els seus deixebles, un cop ressuscitat, i la
reacció d’incredulitat de Tomàs, quan li expliquen. Vist en la distància, pot ser
fàcil censurar la falta de fe de Tomàs. Ara bé, el neguit, el temor i la inseguretat
pel que acabava de succeir i pel que encara podia succeir hi són presents. Per
tant, potser caldria mesurar amb més cautela el nostre judici davant del
comportament de Tomàs.
De ben segur que, de manera quotidiana, travessem circumstàncies molt
menys compromeses que les que narra l’Evangeli i que, per contra, també
produeixen en nosaltres reaccions d’incredulitat semblants. Requeririen moltes
menys dosis de fe que la seva i, tot i això, no concedim cap marge de confiança
davant del dubte.
És per això mateix que la relectura del passatge de Tomàs ens pot servir
per prendre nota sobre aquestes actituds nostres, similars a les seves i com a
estímul per superar-les. Per altra banda, la presència de la comunitat de cristians,
com la que apareix al text, també és un element d’acompanyament, de suport
i de vivència mútues que ens beneficia com a membres que en formem part.
Segurament la fe mai és prou abundant com per permetre’ns el luxe de prescindir-ne.
DP
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 5,12-16)
Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien
unànimement en el pòrtic de Salomó. Ningú dels altres no gosava anar amb ells, encara
que el poble en feia grans elogis. Cada vegada se’ls afegien més homes i dones que es
convertien a la fe en el Senyor. Fins pels carrers la gent treia els malalts i els deixava allà
amb les lliteres perquè, quan Pere arribava, almenys la seva ombra en toqués algun. També
acudia molta gent de les poblacions veïnes de Jerusalem portant malalts i persones
molestades per esperits malignes, i tots recobraven la salut.
Salm responsorial Sl 117,1-4.22-27a
Enaltiu el Senyor: Que n’és, de bo, / perdura eternament el seu amor. /
Que respongui la casa d’Israel: / perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Aharon: / perdura eternament el seu amor. / Que
responguin els qui veneren el Senyor: / perdura eternament el seu amor.
La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Senyor em glorifica. / No
moriré, viuré encara, / per contar les proeses del Senyor. Els càstigs del Senyor
han estat severs, / però no m’ha abandonat a la mort.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / És el
Senyor qui ho ha fet,/ i els nostres ulls se’n meravellen. / Avui és el dia en què ha
obrat el Senyor: / alegrem-nos i celebrem-lo.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 1,9-11a.12-13.17-19
Jo, Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo en Jesús les penes, la
paciència i la reialesa, vaig ser deportat a l’illa de Patmos per haver predicat la paraula de
Déu i haver donat testimoni de Jesús. El dia del Senyor l’Esperit s’apoderà de mi, i vaig
sentir darrere meu un gran crit, com un toc de corn que deia: «Escriu en uns fulls això que
veus i envia-ho a les set comunitats.» Vaig girar-me per veure de qui venia la veu que em
parlava, i vaig veure set lampadaris d’or, i enmig dels lampadaris algú que semblava un fill
d’home, vestit amb una túnica llarga fins els peus i cenyit a l’alçada del pit amb un cenyidor
d’or. En veure’l vaig caure com mort als seus peus. Ell posà sobre meu la mà dreta i em
digué: «No tinguis por. Jo sóc el primer i el darrer. Sóc el qui viu: Jo que era mort, ara visc
per sempre més i tinc les claus de la mort i del seu reialme. Escriu, doncs, tot el que vegis,
la situació present i la que vindrà després.»
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jn 20,19-31
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades

per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors
alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren:
«Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li
fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més
tard els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era. Estant tancades les
portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs:
«Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat.» No siguis tan
incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè
m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència
dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu
llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent
cregut, tingueu vida en el seu nom.
Salmo responsorial Sl 117,1-4.22-27a
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es
el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día en que
actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es
Dios, él nos ilumina.
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