Lectures diumenge
17 d’abril 4 de Pascua
1ª lec. Is. 5, 9a.10-12; Salm. 33 2-7; 3ª
lec 2 Co. 5, 17-21; 4ª lec. Lc. 15, 1.11-12

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Carmen
Jiménez Otero, de 89 anys.

HO HEM LLEGIT
En un escrit d’un diari fa temps, lluís
Busquets que diu“Del Papa Ratzinger al Papa
Francesc”, redacta un programa d’acció per
al Papa Francesc:
1.- No tenir por de la paraula bíblica, cosa
que suposa deixar treballar biblistes i professors
de teologia amb llibertat, a universitats i
seminaris, i adequar-se a la proclamació de
l’Evangeli, defugint l’imperialisme constantinià,
l’autoritarisme i el caràcter multinacional de
l’Església.
2.- Separar el cap de l’Estat del Vaticà,
que hauria de complimentar caps d’Estat i
polítics de tota mena, del cap de govern de
l’Església, que hauria de fer, amb senzillesa i
sense la pompa de viatges papals, de bisbe
itinerant arreu del món i visitador de les esglésies
particulars.
3.- Emprar de manera transparent i efectiva els nous mitjans de comunicació, deixant
per obsoletes les visites “ad limina” que es poden fer per Internet, tot desbloquejant la
col.legialitat dels bisbes i corresponsabilitzant

Diumenge III de Pasqua Any C

Jesús diu:”Segueix-me!”
A l’ Evangeli de Joan ens trobem
una altre aparició de Jesús Ressuscitat.
En aquesta ocasió, es presenta a la
platja en un fet quotidià un dia de pesca. Dels set deixebles és Pere qui el
reconeix.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 128,94
Caixetes ciris ............................... 38,39
Caixetes: ....................................... 1,17
Caixetes Càritas: .......................... 33,00
Menjador (caixetes) ................... 165,00

centre-perifèria a partir dels sínodes episcopals
i concilis virtuals.
4.- Dialogar amb el món d’avui, inclòs
pensament, cultura i ciència, afrontant
l’explosió demogràfica, la manipulació genètica,
La regulació de la natalitat, les noves malalties
com la sida, la mort responsable.
5.- Accelerar l’ecumenisme i el diàleg
interreligiós, destacant aquells punts que ens
uneixen amb d’altres creences i fent els ulls
grossos damunt dels que ens separen.
6.-Replantejar la moral matrimonial i
sexual que va des d’una nova pastoral per a
divorciats i separats i homosexuals, passant
per l’acolliment de fills de sacerdots fins a l’ús
de la píndola postcoital o el preservatiu com a
mals menors.
7.- Establir l’opcionalitat del celibat sacerdotal posant a la mateixa alçada la renúncia
voluntària a la del compromís de l’amor heterosexual.
8.- Redimensionar el paper de la dona,
admetent-la a tots els Sagraments inclòs el de
l’Orde Sagrat, sense la més mínima
discriminació de gènere, d’acord amb el
comportament de Jesús.
9.- Acabar amb la inflació de
beatificacions partidistes, sobretot a causa de
guerres civils que posen l’Església en un sol
bàndol, i establir nous valors per al segle XXI austeritat, alteritat, solidaritat, ecologia,
decreixement, epiqueia, resiliència (capacitat de
tombar el cap davant del mal i tornar-lo a aixecar
quan el mal ha passat, com la flor o l’herba,
que supera la tamborinada)...sense l’obsessió
pel sexe d’altres èpoques.
10.- Defugir el culte a la persona tot
governant l’Església des de la col.legialitat
episcopal, superant l’actual nomenament
d’electors cardenalicis, i establint una
comunicació amb el món més transparent i
actual.
(resum fet per Q.P.)

FULL

ECONOMIA 03-04-16

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 635
10 d’abril del 2016

Les coses no els hi van prou bé.
Es refien del que diu i pesquen moltíssim. Més endavant, comparteix un altre
fet normal del dia a dia, esmorzen junts. Jesús li pregunta a Pere tres cops: M’
estimes? Si avui Jesús ens la fa a nosaltres la mateixa pregunta: M’ estimes?
Amb la nostra resposta ens juguem molt, és una decisió important.
Després Jesús li diu:”Segueix-me!”. Ens convida, també a nosaltres, a
seguir-lo, doncs sap que el seu camí ens fa més humans i més feliços. Hem
rebut una invitació personal i meravellosa. És una invitació a anar més enllà.
Trobarem alguna excusa per no seguir-lo?
Ell té feina per a nosaltres, només cal que ens comprometem. Necessita
la nostra boca per parlar, els nostres ulls per veure, els peus per caminar i
poder arribar als altres, les nostres mans per acaronar, la nostra misericòrdia
per atendre als refugiats i……..el nostre cor per a estimar. Hi ha moltes persones que no tenen la sort de conèixer Jesús, alguns podrien saber qui és
gràcies a nosaltres a l’ igual que nosaltres ho sabem gràcies a uns altres.
V.T i E.M.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat
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Lectura dels Fets dels Apòstols Ac 5,27b-32.40b-41
En aquells dies els apòstols comparegueren davant el sanedrí, i el gran sacerdot
començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir severament d’ensenyar res més en el
nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fernos culpables de la sang d’aquest home.» Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és
primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres
havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i
Salvador, per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en
som testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui
l’obeeixen.» Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús, i els deixaren anar.
Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí, contents que Déu els considerés dignes de
ser maltractats pel nom de Jesús.
Salm responsorial 29,2.4,5-6.11-12a.13b
Amb quin goig us exalço, Senyor! / m’heu tret a flor d’aigua quan
m’ofegava, / i no heu permès que se n’alegrin els enemics. / Senyor, m’heu
arrencat de la terra dels morts, / quan ja m’hi enfonsava, m’heu tornat a la vida.
Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, / enaltiu la seva santedat. / El seu
rigor dura un instant; / el seu favor, tota la vida. / Cap al tard tot eren plors, /
l’endemà són crits de joia.
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi; / ajudeu-me, Senyor. / Heu mudat
en joia les meves penes, / Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

barca, però aquella nit no pescaren res.
Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els deixebles no el reconegueren.
Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la
xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix
com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.» Així
que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua.
Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres de terra, vingueren amb la barca,
estirant la xarxa plena de peix.
Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús
els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» Simó Pere pujà a la barca i estirà cap
a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la
xarxa no s’esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava
preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el
donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles
després de ressuscitar d’entre els morts.
Salmo responsorial 29,2.4,5-6.11-12a.13b
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado / y no has dejado que mis enemigos
serían de mi. / Señor, sacaste mi vida del abismo, / me hiciste revivir cuando bajaba a la
fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos, / dad gracias a su nombre santo; / su
cólera dura un instante, su bondad, de por vida; / al atardecer nos visita el
llanto; por la mañana, el júbilo.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 5,11-14
Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels que rodejava
el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades que
cridaven: «L’Anyell que ha estat degollat és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa,
força, honor, glòria i lloança.» Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la
terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: «Al qui seu al tron
i a l’Anyell sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.» Els
quatre vivents responien: «Amén.» I els ancians es prosternaren adorant.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. / Cambiaste mi
luto en danzas. / Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jn 21,1-19
En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades.
L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de
Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la

Pensant en els refugiats......No deixa de sorprendre que moltes persones que quasi
fan raó de ser de la seva vida la lluita contra l’avortament, l’homosexualitat, els matrimonis
gais, el divorci... no siguin els primers a manifestar-se contra la pena mort, la corrupció, els
desnonaments injustos, les condicions inhumanes amb què han de viure tantes famílies de
casa nostra o sobrevingudes... No diuen res sobre el tema dels refugiats ?

Ensenyaràs a volar, però no volaran el teu vol. Ensenyaràs a somiar, però no somiaran
el teu somni. Ensenyaràs a viure, però no viuran la teva vida. Però...a cada vol, a cada
vida, a cada somni, perdurarà sempre la petjada del camí ensenyat.

