CELEBRACIÓ
50 ANYS DE CASATS
Celebren, com a persones
que s’han estimat, que encara
s’estimen molt.
Dissabte vinent dia 30, a l’Eucaristia
de les 8 del vespre, celebrarem els 50 anys
del casament d’en Llorenç i la M.Rosa.
Ells dos, sentint-se part d’aquesta
comunitat parroquial i compromesos amb
ella, volen celebrar amb nosaltres aquest fet
important per ells. I ho volen fer en
l’Eucaristia del dissabte vinent.
Com a comunitat és un goig poder celebrar un esdeveniment tan sagrat com
aquest: el d’una parella que s’estima i s’han
estimat durant més de 50 anys.
És un goig per tots nosaltres acollir
aquesta celebració. Després de l’Eucaristia,
ens ho faran celebrar a tots, en els locals,
amb un petit refrigeri.
Sentim-nos-hi tots convidats!.

PREGÀRIA
Pensant amb els immigrants
Mai més disparar o impedir per
mètodes violents que persones creuin una
frontera, mai més que prevalgui una ratlla
arbitrària per sobre dels drets humans més
bàsics, mai més una Europa fortificació
enlloc d’una Europa d’acollida...

Un prec
“Ajuda’ns a estar sempre atents a la
veu del Senyor, que no sigui sord al Crist
dels pobres, que el patiment dels malalts i
dels oprimits no em trobi distret i no em deixi
indiferent, que arreu s’estimi i es respecti
sempre la vida humana
(Comunicat de Justícia i Pau en
motiu d’immigrants morts a la frontera
de Ceuta, el febrer del 2014....i continuem
encara amb la mateixa tònica a les nostres
fronteres....)

Diumenge V de Pasqua Any C
Només demano que us estimeu
Jesús diu: només demano que us estimeu.
No us cal altre llei ni altres ritus.
Que us estimeu,
que multipliqueu les trobades,
les tendreses, les abraçades i els petons.
Només vull que poseu en comú el que teniu, el que sou;
que dialogueu, que us entengueu.
Només vull que us estimeu.
Vull, amics meus, que us serviu,
que us renteu els peus els uns als altres,
que us acompanyeu i us ajudeu a caminar;
que us cureu mútuament les ferides;
que us perdoneu i que no deixeu sol a ningú.
Doneu-vos el temps que faci falta.
Regaleu-vos mútuament algun detall, coses, gestos,
com a signe d’amistat i de presència,
com jo vaig fer amb vosaltres;
regaleu-vos en tot a vosaltres mateixos,
com un petit sagrament;
l’amor és sempre gràcia i presència.
Ja només val l’amor.
Però amb una condició,
una petita circumstància que heu de tenir en compte:
que aquest amor sigui com el meu,
que us serviu i que us estimeu
com jo vaig fer amb vosaltres.

( Aquest text es va llegir en la celebració del passat dijous sant. L’evangeli d’avui ens
porta novament a considerar l’escena de l’últim sopar, amb el missatge cabdal de Jesús)A.T.

Lectures del 1 de maig
diumenge 6 de Pasqua
1ª lec. Ac. 15, 1-2. 22-23 Salm
66, 2-3. 5-6. 8 3ª lec.Ac. 21, 10-14.
22-23 4ª lec Jo. 14, 23-29

Escriptor Uruguaià, que va viure un
petit temps a Poblenou:
«Jo que vinc d’un temps en el que les
coses es compraven per tota la vida. Més
encara!, es compraven per la vida dels qui
venien al darrera i la gent heretava jocs de
copes, vasos i vaixelles....El meu cap no té
tanta resistència com se’ns demana avui dia.
Ara resulta que els meus parents i els fills
dels meus amics no només canvien de mòbil
cada pocs mesos, sinó també de número,
de direcció electrònica i, fins i tot, la direcció
real. I a mi em van preparar per viure amb
el mateix número, la mateixa casa i amb el
mateix nom».

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 182,20
Caixetes ciris ............................... 58,45
Caixetes: ..................................... 30,35
Caixetes Càritas: .......................... 16,45
Menjador (caixetes) ................... 185,00
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Lectura dels Fets dels Apòstols Ac 14,21b-27
En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven
els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que
per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres en
cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui
havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després
d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia,
des d’on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra
que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que
Déu havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.

Salm responsorial 144,8-13ab
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran en l’amor. / El
Senyor és bo per a tothom, / estima entranyablement tot el que ell ha creat.
Que us enalteixin les vostres criatures, / que us beneeixin els fidels; / que
proclamin la glòria del vostre Regne / i parlin de la vostra potència.
Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor, / la magnificència
gloriosa del seu Regne. / El vostre Regne s’estén a tots els segles, / el vostre
imperi, a totes les generacions.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan Ap 21,1-5a
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d’abans havien
desaparegut, i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la
ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i
vaig sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es
trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu-queés-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits,
ni penes. Les coses d’abans han passat.» Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot
sigui nou.»
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jn 13,31-33a.34-35
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat, i
Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu
mateix, i el glorificarà ben aviat.» <Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres.
Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat,
estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà
si sou deixebles meus.»

Salmo Responsorial 144, 8-13ab
El Señor es tierno y compasivo, / paciente y lleno de bondad; / el Señor
es bueno con todos, /lleno de ternura con todas sus obras.
Te alabarán, Señor, todas tus obras, / y tus fieles te bendecirán; / anunciarán la gloria de tu reino y hablarán de tus proezas, / explicando a los hombres
tus proezas / y la gloria deslumbrante de tu reino.
Tu reino es un reino eterno / y tu imperio dura por todas las edades. / El
Señor es fiel a su palabra, / leal en todas sus acciones.

El Primer de Maig (I)
Dia Internacional dels treballadors i treballadores, «treball amb drets per a una
societat decent i justa».
«Vostès ens necessiten. Però els anem a signar un contracte de 10 minuts i després ja
veurem...» «Oh! moltes gràcies, amo... Però deixi'ns discrepar i dir-li diverses coses»:
Treball...
No vivim per treballar, treballem per viure, i volem fer-ho amb justícia, que dignifiqui
el temps que emprem per guanyar-nos la vida. Han aconseguit fer-nos creure que el nostre
temps no val, abaratir els costos laborals, sotmetre a companys i companyes a una major
explotació. Ens prefereixen com màquines sense drets ni veu, consumidores, adaptables a
horaris que no permeten estabilitat ni conciliació familiar. És un peix que es mossega la cua
i es diu capitalisme neoliberal: no s'oblidi, al final, també serà la seva perdició.
El nostre repte és un nou model d’ocupació basat en les oportunitats de treball per a
tothom, l’ocupació fixa i en el reconeixement de drets laborals.
Per una societat decent...
Veiem que ens tracten i ens valoren de diferent manera: les meves companyes sota el
seu sostre de vidre. O els meus companys que s'han vist obligats a emigrar dels seus països
empobrits. Els meus amics joves i amb titulació emigren a la recerca d'alguna cosa millor,
lluny de la família.
És important que tots i totes ens sentim part afectada i que ens recolzem els uns amb
els altres. Aquesta és la nostra força. Aconseguir justícia per a totes i tots abans que el
benestar individual i competitiu.
El nostre repte és garantir la protecció social: que l’ocupació sigui el mitjà fonamental
que possibiliti la integració i la cohesió social.

