Lectures diumenge 15
festa de Pentecosta
Ac. 2,1-11; Salm103,1ab.24ac. 2930, 31 i 34; 1Co.12, 3b-7; Jn. 20, 19-23

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de M. Carme
Giménez Arañó, de 47 anys; Leocadia
Rodríguez Rivera, de 86 anys; i Manuela
Salas, de 83 anys.

CÀRITAS POBLENOU
Assistència menjador

Durant el mes d’abril s’han servit 805
àpats entre dinar i sopar.

Acollida

Càritas té obert per fer acolliment els
dilluns de 7-9, i dimarts de 7-8.

Acompanyament Gent Gran

Hi ha un grup de persones que estan
fent acompanyament a persones grans o que
estan soles.

Acompanyament trobar feina

Amb el títol «t’ajudem a trobar feina»,
cada dijous de 16,30 - 18,30

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 14, sortida al
Tagamanent des de El Figaró i arribar a
Aiguafreda.

Diumenge de l’Ascensió Any C

HO HEM LLEGIT
La pregària

L’Ascensió del Senyor

la pregària no és per a dir a Déu
quelcom que ell no sàpiga, ni per moure la
seva voluntat a fer el que ell no pensava
realitzar, sinó per a preparar o intensificar el
nostre encontre amb Ell.
La pregària és l’obertura del cor a les
iniciatives de Déu i aquestes sempre apunten a fer-nos intimar més i més amb nosaltres
i a projectar-nos cap a la construcció de la
nostra persona i del nostre món.
Per això, és més que encertada aquella afirmació d’un poeta francès: l’home que
prega mai no és mediocre. I també és veritat
que l’home que es nodreix d’autèntica
pregària acaba sent un dels més eficaços
constructors del regne de Déu a la terra,
d’aquest regne de Déu on la seva glòria és
l’home vivent i feliç.
En una obra de l’escriptor brasiler Pere
Bloch, l’autor dialoga amb un infant
d’aquesta guisa:
Reses a Déu? -Si, cada nit- contesta
el menut.
I què li demanes?
No res. Li pregunto si puc ajudar-lo
en quelcom
Martí Amagat (l’àngel de la
pregària)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 225,21
Caixetes ciris ............................... 60,73
Caixetes: ..................................... 14,39
Caixetes Càritas: .......................... 43,66
Menjador (caixetes) ................... 140,00

Dissabte dia 21, sortida cultural a
Moià per visitar les coves del Toll i la casa
museu Rafael Casanova.

FULL
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Germans, amb un cor obert i humil escoltem i vivim avui d’una manera
nova, les paraules de comiat que diu Jesús als seus deixebles abans de pujar el
cel.
El Mestre, s’endugué fora, en un lloc de silenci, els qui tan estimava. A
l’arribar, els beneí i els digué:
“No us deixaré sols...”
“Jo us enviaré el do que el Pare ha promès...”
“Sereu revestits de l’Esperit Sant...”
“Sigueu testimonis del Regne de Déu...”
“Anuncieu a tots els pobles la Bona Noticia...”
Quina herència tan preciosa i confiada deixa Jesús els seus bons amics!
És tan gran i veritable tot el que els diu, que els cors d’aquells homes
petits i febles els deixa esperançats, plens de fe i d’alegria.
Anem també nosaltres avui a un lloc de silenci escoltant dins del nostre
cor, la Paraula plena de Vida, d’una VEU AMIGA, Jesús Ressuscitat,
que ens porta el consol, la pau i la serenor d’esperit, que tant necessitem.
· Jo estic amb tu, en vosaltres, no tingueu por... Camino al vostre costat...!
· Us dono el meu Amor! Sembrar-lo arreu del món i a les vostres
famílies...
· Jo us estimo!... Estimeu-vos... Perdoneu-vos... Sembreu la meva pau...!
· Jo us omplo de la MEVA LLUM! Il·lumineu els cors entristits i
desconsolats!...
· Sigueu l’ALEGRIA PER EL MEU POBLE sent testimonis de la MEVA
RESURRECCIÓ!
Germans, DEIXEM-NOS transformar i beneir per el Senyor. Donant-li
gràcies per el seu gran AMOR . Caminem plens de joia com germans cap el
cim de la MUNTANYA, fent del nostre món, UN MÓN NOU I UNA VIDA
NOVA! ¡¡¡AL.LELUIA!!!
p.v.ll.
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 1,1-11)
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar,
des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit
Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà
viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els
parlava del regne de Déu.
Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu
aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat
només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui
es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell
els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del
Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis
meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la
terra.»
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de
vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes
vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel?
Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com
vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»
Salm responsorial 46, 2-3.6-7.8-9
Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb entusiasme. / El Senyor
és l’Altíssim, el terrible, / Rei de reis a tot el món.
Déu puja enmig d’aclamacions, / al so dels corns puja el Senyor. / Canteu
a Déu, canteu-li, / canteu al nostre rei.
Que és rei de tot el món, / canteu a Déu un himne. / Déu regna sobre les
nacions, / Déu seu al tron sagrat.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes Ef 1,17-23
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi
els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de
veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè
conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat
que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que
obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb
què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel,
per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt

de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els
seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu
complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 24,46-53
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El
Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els
pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou
testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us
mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» Després
se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre els
beneïas’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després,
plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple
donant gràcies a Déu.
Salmo responsorial 46, 2-3.6-7.8-9
Pueblos todos, batid palmas, / aclamad al Señor con gritos de alegría, /
porque el Señor, el altísimo, es terrible, / un gran rey sobre toda la tierra.
Dios sube entre aclamaciones, / el Señor, al son de trompetas. / Cantad
a Dios, cantad; / cantad a nuestro rey, cantad;
Porque el rey de toda la tierra es Dios, / cantadle un buen cántico. / Dios
reina sobre las naciones, / Dios se sienta en su trono sacrosanto.

La vida a imatge de Déu
I Déu va preguntar a una mare: -A quin dels
teus fills estimes més?
Ella va respondre:
-Al fill que no hi és, fins que retorni;
-al fill malalt, fins que es posi bo;
-al fill trist, fins que retrobi l’alegria;
-al fill empresonat, fins que torni a ser lliure;
-al fill que pateix, fins que rebi consol;
-al fill dolent, fins que trobi novament la
bondat;

-al fill necessitat, fins que tingui el que li
fa falta;
-al fill esgarriat, fins que trobi el bon
camí;
-al fill que està sol, fins qui tingui
companyia.
Llavors Déu, commogut per aquestes
paraules, va dir: “Encara no sé perquè
algú pot dubtar que hi hagi un Déu en el
cel, quan hi ha tantes mares com tu a la
terra, que sou la meva viva imatge”.

