Lectures diumenge 5 de juny
Diumenge 10 de durant l’any
1ª lec. 1 R. 17, 17-124 Salm 19, 2. 4.
12a-13 3ª lec. Ga. 1, 11-19 4 ª lec.
Lc. 9, 11-17

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Alicia Duran
Díaz, de 86 anys.

A LA CREU DE CANET
Sortida 4 de juny, al matí
Amb els de Catequesi farem una
sortida de caminar, per aquells qui vulguin
venir, el dissabte 4 de juny, a la creu de Canet
des de Sant Iscle.
Des de Sant Iscle hi ha una hora i mitja
a peu fins a la Creu. Sense gaire desnivell.
Ens trobarem a les 9 del matí a la
parròquia i ens organitzarem amb els cotxes
per anar fins a Sant Iscle. Cap a les 2 ja
tornarem estar aquí a la parròquia.
És obert a tothom qui vulgui venir

Diumenge CORPUS Any C

Aquest diumenge la col.lecta de les
eucaristies la destinarem a les necessitats de
Càritas Poblenou

El miracle que podríem fer

Amb el lema: «Practica la justícia,
deixa la teva empremta» podrem millorar
el nostre entorn fent possible de transformar la realitat.
Els serveis que Càritas Poblenou
ofereix són aquests:
-Acollida: dilluns de 7-9, i dimarts de
7-8
-Classes de català
-Servei d’orientació laboral
-Servei d’ajuda a trobar feina
-Ajudes econòmiques i necessitats
bàsiques
-Minicrèdits
-Atenció a la Gent Gran
-Menjador
Des de Càritas us convidem a
deixar empremtes de justícia al nostre
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.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 159,90
Caixetes ciris ............................... 66,49
Caixetes: ..................................... 21,61
Caixetes Càritas: .......................... 13,08
Menjador (caixetes) .........................

CÀRITAS, CORPUS
Col.lecta Càritas

FULL
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Jesús, aquesta vella Europa, que tants temples meravellosos t’ha construït,
sembla que s’ha oblidat de tu. De què serveix dir-nos cristians si no sabem fer
com tu? Si ni tan sols ho intentem. Tenim immenses catedrals més plenes de
turistes que no pas de fidels. De què serveixen a la nostra fe aquests grans
temples? Tenim eminents homes d’Església dedicant temps i més temps a
debatre sobre la moral a aplicar, sobre la família... Portarà a algun lloc aquest
debat? Tenim parròquies que envelleixen, capellans que atenen més parròquies
de les que poden, seminaris buits... Alguna cosa acaba. Aquest és el problema? Crec que no.
Hi ha gent i comunitats meravelloses tirant endavant projectes socials
importantíssims, però alhora estem adormits davant una Europa ferida de mort
i d’injustícia amb un drama humà de milers i milers de persones refugiades.
Recordeu unes paraules del papa Francesc, el setembre de 2015? «Cada
parròquia europea hauria d’acollir almenys una família de refugiats...». És obvi
que plantejar-nos això ens obre moltes preguntes que ens interpel·len: qui ho
hauria de fer? Ens deixarien? Ens corresponsabilitzaríem la comunitat? Seríem
capaços de treballar de la mà amb els altres organismes públics i ONGs?
Sorgiria la iniciativa almenys a una parròquia? I si en lloc de ser una, fossin
deu? I si fossin cent parròquies o mil? Us imagineu una gran xarxa de parròquies
europees disposades a acollir refugiats? O emprenent accions de protesta per
poder portar-los, tancades com la de l’Església del Pi, vagues de fam...? El
papa viatjant de parròquia en parròquia, amb els bisbes o sense. Què farien
els governs per aturar-ho?
Sí, ho sé. Potser estic fent «religió-ficció», i les nostres realitats personals
i col·lectives són diverses, i algunes també molt dures, de compromís familiar,
de lligams... i jo reconec que seria la primera a no saber per on començar... Però
ara i aquí, a què podríem aplicar el sentit de la multiplicació dels pans i els
peixos?, aquell relat de la vida de Jesús que ens ensenya que compartint i amb
fe podem fer miracles. Jesús, ajuda’ns a despertar!
M.J.H.
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 del Gènesi (Gn 14,18-20)
En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que era sacerdot del
Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes paraules: «Que el Déu Altíssim, creador del cel i
de la terra, beneeixi Abram. Beneït sigui el Déu Altíssim, que ha posat a les teves mans els
teus adversaris.» I Abram li donà el delme de tot el botí.

Salmo responsorial 109[109,1.2.3.4 (R.: 4bc)]
El Señor dijo a mi señor: / “Siéntate a mi derecha, / hasta que yo haga de
tus enemigos / el estrado de tus pies.”
Desde Sión, el Señor te entrega / el cetro, símbolo de tu poder. / Domina,
pues, a tus enemigos /

Salm responsorial [109,1.2.3.4 (R.: 4bc)]
Oracle del Senyor el meu Senyor: / «Seu a la meva dreta, / i espera que
faci dels enemics l’escambell dels teus peus.»
Que el Senyor estengui lluny des de Sió / el poder del teu ceptre. / Impera
enmig dels enemics. «Ja eres príncep el dia que vas néixer, / tens la glòria
sagrada des del si de la mare,

Tu pueblo se te entrega / en el día de tu victoria. / Sobre los montes
santos, / y como el rocío que nace de la aurora, / tu juventud se renueva de día
en día.
El Señor ha hecho un juramento / y no va a desdecirse: / “Tú eres sacerdote para siempre, / de la misma clase que Melquisedec”.

Inserció Laboral Càritas Poblenou
Des del principi jo t’he engendrat.» / El Senyor no es desdiu del que jurà:
/ «Ets sacerdot per sempre, / com ho fou Melquisedec.»
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 11,23-26)
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del
Senyor; Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de
gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el
meu memorial.» Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova
aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el
meu memorial.» Així, doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze
anuncieu la mort del Senyor fins que torni.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,11b-17)
Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat.
Veient que començava a fer-se tard, els dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que
vagin a passar la nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí
és un lloc despoblat.» Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells
respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a
comprar menjar per tota aquesta gentada?» Tots plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué
als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i tothom
s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els
partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com
volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

Maig 2016
Aquest servei pretén solucionar o intentar trobar una estratègia per a les persones
que busquen incorporar-se o reincorporar-se al mercat de treball. Vivim una trajectòria
social en la qual totes aquelles persones que no disposen dels mitjans suficients per poder
adaptar-se o per poder incorporar-se a aquest món laboral, es queden enrere, i el nostre
projecte vol ajudar-los a sortint-se de la seva realitat i crear una de nova.
Durant aquest últim trimestre hem fet 25 acompanyaments i dues persones han
aconseguit incorporar-se al món laboral i això és el nostre propòsit.
Poder fer real una cosa tan bàsica com és treballar “dret fonamental segons la constitució
espanyola” fa que volem seguir acompanyant a tot aquell que vulgui venir a treballar amb
nosaltres les seves competències com a treballadors.

