Lectures diumenge 29 de maig

CORPUS
1ªlec. Gn.14,18-20; Salm 109,1-4
3 lec. 1Co 11, 23-26; 4ªlec. Lc.9,
11b-17

ENTERRAMENTS
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Aurora Gómez
Cano, de 87 anys;
Aquesta setmana, a la família de Manuel Brocal.

GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA- CATEQUESI
S’acaba aquesta setmana els Grups de
Reflexió Cristiana-Catequesi amb l’última
sessió del curs aquest dissabte 21.
Però farem una sortida de caminar, per
aquells qui vulguin venir, el dissabte 4 de juny
a la creu de Canet des de Sant Cebrià de
Vallalta.
Des de Sant Cebrià hi ha una hora i
mitja a peu fins a la Creu. Després haurem
de tornar. Sense gaire desnivell.
Ens trobarem a les 9 del matí a la
parròquia i ens organitzarem amb els cotxes
per anar fins a Sant Cebrià. Cap a les 2 ja
tornarem estar aquí a la parròquia.

Diumenge TRINITAT Any C

Amb el lema: «Practica la justícia,
deixa la teva empremta» podrem millorar
el nostre entorn fent possible de transformar la realitat.

...Us guiarà cap a la veritat
L’Esperit, el Consolador, com l’anomena Jesús, guia els apòstols,
l’Església i nosaltres mateixos cap a la veritat plena. Ens va acompanyant en
el camí del coneixement de la Veritat.

Deixa empremtes de justícia al teu
pas:
Empremta de voluntariat.
Empremta de denúncia social.
Empremta de consum responsable i
col.laboratiu
Empremta sostenible i responsable
envers el medi ambient.
Empremta de pau i no-violència.
Empremta d’integració del diferent.
Empremta de defensa dels drets.

RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres dia 27,

RACÓ DE PREGÀRIA

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

No la revela tota, i és que no la podem conèixer ni en l’altra vida. La
VERITAT, plena i única, és Déu mateix, el Déu infinit. I en tota l’eternitat no
acabarem de conèixer Déu en plenitud

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 162,49
Caixetes ciris ............................... 46,75
Caixetes: ..................................... 34,26
Caixetes Càritas: .......................... 15,00
Menjador (caixetes) ..................... 75,00

DIUMENGE DIA 29, CORPUS
Col.lecta Càritas

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 641
22 de maig del 2016

A part, Déu no és immutable, a cada creació seva se renova és diferent
del que era, excepte en l’eternitat, en el ser el que ÉS i en manifestar-se en la
seva creació contínua i permanent.
Com volen pretendre les religions ensenyar Déu? Conèixer el que Ell vol,
i tot lo que en cada moment vol marcat en manaments fixos i permanents?
Només l’orgull humà pot tenir tantes pretensions. La Salvació va tenir
lloc en la Terra i serveix per a tot l’univers El Fill només es va encarnar en la
terra. I la seva Religió única i verdadera és la catòlica Romana.
L’Esperit, aquí en la terra, va ensenyant la Veritat en la mesura que l’ésser
humà augmenta la seva capacitat de coneixement. I enmig de totes les
tergiversacions que la ment humana hi interposa.
Per això Jesús no fundà cap religió, ensenyà a viure segons la proposta
de Pare Déu per obtenir la felicitat del seu regne en aquesta terra. Un Regne
de pau i de perdó, de fraternitat, compartir i servir al pobre. Un sol manament,
una sola ofrena, una sola esperança.
P. G.
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 del llibre dels Proverbis (Pr 8,22-31)
Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar les seves obres el Senyor
m’infantà com a primícia de tot el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del
començament, abans que la terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts
d’on brollen les aigües, i jo havia nascut. He nascut abans que les muntanyes, abans que
fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni els llacs, ni la massa terrosa dels
continents; quan ell instal·lava la volta del cel, jo hi era; quan traçava el cercle de l’horitzó
sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts de
l’oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, quan construïa els
fonaments de la terra, jo era al seu costat com un deixeble preferit, feia les seves delícies
cada dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra, i compartia amb
els homes les meves delícies.»

Salm responsorial 8,4-5.6-7.8-9
Quan miro al cel que han creat les mans vostres, / la lluna i els estels que
hi heu posat Jo dic: Què és l’home, perquè us en recordeu? / Què és un mortal,
perquè li doneu autoritat?
Gairebé l’heu igualat als àngels, / l’heu coronat de glòria i de prestigi, / l’heu fet
rei de les coses que heu creat, / tot ho heu posat sota els seus peus.
Ramades de bous i ovelles, fins i tot els animals de la selva / l’ocell que
vola i els peixos del mar, / i tot el que segueix els camins dels oceans.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 5,1-5)
Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem en pau amb Déu,
gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta
gràcia que posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de
Déu. Encara més: fins enmig de les proves trobem motiu de satisfacció, perquè sabem que
les proves ens fan constants en el sofriment, la constància obté l’aprovació de Déu,
l’aprovació de Déu dóna esperança, i l’esperança no pot defraudar ningú, després que
Déu, donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 16,12-15)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dirvos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor,
l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà
pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria,
perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò que és meu. Tot el que és del Pare és
meu; per això dic que tot allò que us anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»

Salmo Responsorial 8,4-5.6-7.8-9
Cuando veo los cielos, obra de tus manos, / la luna y las estrellas que
creaste, / ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, / el ser humano para
que de él te preocupes?
Apenas inferior a un dios lo hiciste, / lo coronaste de gloria y dignidad; / le
diste el señorío de la obra de tus manos, / bajo sus pies todo lo pusiste:
Ovejas y bueyes, todos juntos, / y hasta las bestias del campo, / las aves
del cielo y los peces del mar, / cuanto surca las sendas de las aguas.

«El fill! el fill! qui s’emporta el fill?»
Un home i el seu fill tenien una valuosa col·lecció d’art, amb obres de pintors reconeguts,
de fama mundial: Rembrand, Van Gogh i d’altres. El fill va haver d’anar a la guerra. Va ser
molt valent i humanitari i va morir en una batalla mentre rescatava un altre soldat. El pare va
rebre la notícia i va sofrir profundament la mort del seu fill únic.
Un mes després, truca a la seva porta un jove que duia un gran paquet, i li diu: “Senyor,
vostè no em coneix, sóc el soldat per qui el seu fill va donar la vida. Ell em parlava sovint de
vostè i del seu amor a l’art. Jo no sóc cap artista, però accepti aquest petit present”. El pare
va obrir el paquet: era un retrat del seu fill pintat pel jove soldat. Ple d’emoció i agraïment, el
pare va penjar el quadre al frontal de la xemeneia, i l’ensenyava a tots els visitants.
L’home va morir uns mesos més tard i es va anunciar una subhasta de totes les pintures
que posseïa. Hi va acudir molta gent important i influent amb l’objectiu d’adquirir algun
quadre famós de la col·lecció. Damunt la plataforma hi havia el retrat del fill. El subhastador
va iniciar la sessió: “Començarem amb aquest retrat del fill. Qui ofereix una quantitat per
aquest retrat?”. Hi va haver un gran silenci. El subhastador insistí: “Algú ofereix alguna
quantitat?”. Llavors es va començar a sentir veus que deien: “No venim pas per aquest
quadre! Venim pels Van Goghs, pels Rembrands. Faci les ofertes de veritat!”.
Però el subhastador replicà: “El fill, el fill! Qui s’emporta el fill?” Es va escoltar una veu:
“Jo dono deu euros per la pintura”. Era el vell jardiner del pare i del fill, un home pobre que no
podia oferir més diners. “Tenim 10 •, qui en dóna 20?”, cridà el subhastador. “Ensenya’ns
d’una vegada les obres mestres!”, exclamava el públic assistent.
“Adjudicada per 10 •!”. I el subhastador va afegir: “La subhasta s’ha acabat, senyores
i senyors. Hi havia un secret estipulat en el testament de l’amo: només seria subhastada la
pintura del fill, i el qui la comprés rebria en herència totes les altres obres de la col·lecció”.
... Un profeta actual, Pere Casaldàliga, que s’està apagant físicament, però mai no
s’apagarà espiritualment, diu en una dedicatòria d’un llibre seu:
“Fem de la vida una passió pel Regne de Déu. Com Jesús”.
Que no s’apagui en nosaltres aquesta passió. Que no ens falti el coratge per licitar,
apostar pel millor “quadre”. Amb el “Fill”, ens vindran regalades totes les obres inesperades
de la col·lecció del Pare.
Miquel Àngel Ferrés Fluvià·abril 2016

