ECONOMIA 08-05-16

REUNIÓ
GRUP CELEBRACIONS

Col.lecta: ................................... 157,84
Caixetes ciris ............................... 67,71
Caixetes: ..................................... 51,45
Caixetes Càritas: .......................... 10,20
Menjador (caixetes) ................... 155,00

Diumenge PENTECOSTA Any C

Divendres, a les 8 de la tarda, hi ha
reunió del Grup de Celebracions.

Déu, Jesús i l’Esperit

CELEBRACIO DIFUNTS

Dissabte dia 21 serà l’última sessió per
aquest curs dels Grups de Catequesi.
Dissabte rera dissabte cada quinze dies, un
bon grup de persones ens hem anat trobant
per aprofundir en el missatge de Jesús.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 21, hi ha la sortida cultural del Centre excursionista que es fa una
vegada al trimestre. Aquesta vegada serà a
Moià per visitar les coves del Toll i la casa
Museu de Rafael Casanova.

CÀRITAS POBLENOU
Dimarts, dia 17, a les 8 de la tarda hi
ha reunió de l’equip de Junta de Càritas
Poblenou.
Cada dilluns de 7-9 de la tarda i cada
dimarts de 7-8 de la tarda, els de Càrtias
tenen oberta la oficina per atendre a les
persones que tenen alguna demanda d’ajuda.

No depenem només de nosaltres
mateixos. No costa gaire entendre que l’home,
les persones, no som autosuficients, exemple:
si estiguéssim sols en el món no duraríem més
que la meva generació, no hi hauria res més
després de jo; no podem estar sols, necessitem
dels altres per comunicar-nos, divertir-nos,
treballar, compartir i ajudar-nos...

HO HEM LLEGIT
El valor de......
-El valor d’una germana, pregunta-li a
algú que no en tingui.
-El valor de 10 anys, pregunta-li a una
parella acabada de divorciar.
-El valor de 4 anys, pregunta-li a un
acabat de graduar.
-El valor d’1 any, pregunta-li a un
estudiant que ha fracassat en el seu examen
final.
-El valor de 9 mesos, pregunta-li a una
mare que acaba de donar llum a un nen
petitó.
-El valor d’1 mes, pregunta-li al responsable de fer sortir la revista cada mes.
-El valor d’1 setmana, pregunta-li a un
editor d’una revista setmanal.
-El valor d’1 minut, pregunta-li a algú
que acaba de perdre el tren, l’autobús o
l’avió.
-El valor d’1 segon, pregunta-li a algú
que hagi sobreviscut a un accident.
El temps no espera per ningú.
Valora cada moment que tinguis.

INFORMATIU

I

Dimarts dia 17, a les 7 de la tarda,
farem una eucaristia de difunts acompanyant
a la familia de Benito Garcia que fa poc el
van enterrar a Andalusia.
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Lectures diumenge 22
Santíssima Trinitat
1ª lec. Pro,. 22-31
Salm 8, 4-9
3ª lec. Rm. 5, 1-5 4ª lec Jn. 16, 12-15

GRUPS
REFLEXIO-CRISTIANA
CATEQUESI

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 640
15 de maig del 2016

No depenem només de nosaltres mateixos. La Bíblia ho expressa això
d’una manera determinada: és Déu que sempre fa l’alè que crea vida (per un
alè dóna vida, per un alè dóna l’Esperit......)
Déu es mostra poderós, fort....perquè tot allò que dóna vida és potent.....
però Déu es manifesta d’una manera suau, és vent impetuós però el
reconeixement el fem en el vent suau, en la brisa......
L’Esperit de Déu és potent, impetuós, sacsejant tota la casa i el cor de
tots els reunits, capaç de treure del reclòs a uns homes i dones que porucs no
saben què fer. Però es manifesta suau en l’esperit de cadascú que posats en
comunitat són capaços de transformar el seu entorn.
Jesús, continua fent-se present a les comunitats ensenyant-nos les mans
i el costat. Jesús continua enviant-nos a continuar la obra que ell va començar.
Jesús continua donant-nos el seu Esperit que actua en nosaltres.
Qui és sinó l’Esperit que actua en nosaltres?
R.M.
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 2,1-11)
Durant la celebració de la diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix
lloc quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí
tota la casa on es trobaven asseguts.
Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren
sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se
en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha
sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú
els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus,
tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra
llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia,
al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les
regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha
cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les
nostres pròpies llengües.»
Salm responsorial 103, 1ab.24ac.29bc-30.31 i 34
Beneeix el Senyor, ànima meva. / Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
/ Que en són de variades, Senyor, les vostre obres, / la terra és plena de les
vostres criatures. .
Si els retireu l’alè, expiren / i tornen a la pols d’on van sortir. / Quan envieu
el vostre alè, reneix la creació, / i renoveu la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre. / Que s’alegri el Senyor contemplant el que
ha fet, / que li sigui agradable aquest poema, / són per al Senyor aquests cants
de goig.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 12,3b-7,12-13)
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit
Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són
diversos els serveis però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles,
però tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les
manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.
Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que
tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs,
esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha
estat donat com a beguda el mateix Esperit.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-23)
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 perdoneu, quedaran sense perdó.»
Salmo Responsorial 103, 1ab.24ac.29bc-30.31 i 34
Bendice, alma mía, al Señor. ( Señor, Dios mío, qué grande eres. / Vestido de esplendor y majestad,
Qué numerosas son, Señor, tus obras; / todas las has hecho con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. / si escondes tu rostro, se acobardan;
Si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo / si envías tu soplo, son
creados, ( y renuevas la faz de la tierra.
La gloria del Señor es eterna, / el Señor se complace en sus obras /
.Ojalá le agrade mi poema, pues sólo en él encuentro mi alegría.

T’he vist...
Aquest vespre vull donar-te gràcies; perquè t’he vist tantes vegades! I això que avui
no ha estat cap dia especial. Però avui m’has fet sentir especialment la teva presència.
T’he vist en el rostre d’aquell infant que em mirava encuriosit quan jo entrava atrafegat
al vagó del metro.
T’he vist en aquella gitana que venia alls en una de les portes del mercat.
T’he vist en aquella velleta que entrava a l’església buscant allò que, després d’haverho tastat tot a la vida, li sembla més autèntic.
T’he vist en la manera de fer d’aquell cambrer jove, amb contracte temporal, que
suportava pacientment els crits de l’amo del bar.
Obre’m els ulls, Senyor, perquè et pugui veure, enmig de la vida.

