Lectures del diumenge VI de
Pasqua, dia 14 de maig
1ª: Ac 8, 5-8. 14-17; Sl. 66; 2ª: 1Pe
3, 15-18; Ev: Jo 14, 15-21.

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Lluís Ortiz
Marin, de 39 anys; aquesta setmana a la
família de Josefa Prieto Rodríguez, de 98
anys.

GRUP CELEBRACIONS
Divendres dia 19, a les 8 de la tarda,m
tindrem reunió del Grup de Celebracions.
Revisarem, prepararem Celebracions de la
Paraula, i propostes de noves idees.....

CÀRITAS POBLENOU
Formació
Aquesta setman passada, Càritas va
fer dos xerrades per a la formació del
voluntariat per reflexionar sobre el tema «les
acollides». La part més important de la feina
que es fa des d’una entitat d’ajuda als altres
és el tema de l’acollida quan es rep la demanda per part d’alguna persona amb alguna necessitat. Es poden donar aliments,
menjar, roba, classes, ajudar a trobar feina,
habitatge, lloguers, llum, aigua.....però el més
important és que aqueses persones i famílies

Diumenge V de PASQUA Any A
Jesús ens diu: -”Jos sóc el camí, la
veritat i la vida”-

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent, es fa la sortida cultural a Tossa de Montbui.......la inscripció és
fins dilluns dia 15.

AULA INFORMÀTICA
Vols aprendre? Tens algun problema
amb l’ordinador? et podem ajudar.
T’informarem: cada dimecres de 2/4
de 7 a 2/4 de 8 de la tada.
(continua de la pàg. de dintre)
Hi ha por a la investigació teològica
creativa. Por de revisar ritus i llenguatges
litúrgics que avui dia no afavoreixen la
celebració viva de la fe. Por a parlar dels
“drets humans” dins de l’Església. Por a
reconèixer d’una manera pràctica un lloc per
a la dona més d’acord amb l’esperit de Crist.
Hi ha por d’anteposar la misericòrdia
per sobre de tot, oblidant que l’Església no ha
rebut el «ministeri del judici i la
condemna», sinó el «ministeri de la
reconciliació». Hi ha por d’acollir els
pecadors com feia Jesús. Difícilment es dirà
avui dia de l’Església que és «amiga de
pecadors», com es deia del seu Mestre.
(“a l’estil de Jesús” de PAGOLA)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 180,84
Caixetes ciris ............................. 107,05
Caixetes: ..................................... 14,75
Caixetes Càritas: .......................... 27,10
Menjador (Caixetes) .................. 190,00

sentin que hi ha algú que els escolta i vol
estar amb ells en aquells moments. I quan
donem algun tipus d’ajuda, la pregunta és
«quina manera els estem donant»: amb un
somriure, contents, mirant als ulls de
l’altre?...o per el contrari, ho fem des d’una
perspectiva de superioritat, o com enfadats,
seriosos....?

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 692
14 de maig del 2017

El camí que ens parla avui Paraula de
Déu, és un camí que ens condueix cap al Pare.
I... Quin és aquet camí?
· Un camí d’amor que contempla al Pare
tot mirant a la Humanitat.
· Un camí d’amor i de llum, beneït per l’Esperit Sant.
· Un camí d’amor amb el Ressuscitat, anunciant la Paraula de Déu.
I... Quina és aquesta veritat?
* La veritat de Jesús, que ens invita trobar-nos amb Déu Pare i amb el
germà.
* La veritat de Jesús, que ens ensenya estimar a tota persona, com Ell
estima...
* La veritat de Jesús, que ens omple el cor de fe, per ser testimonis de
l’Evangeli.
I... Quina és aquesta vida?
* Tenim vida, quan omplim el cor de Déu Pare, Fill i Esperit Sant.
* Tenim vida, quan acollim a la Comunitat a tots els germans d’arreu del
món.
* Tenim vida, quan perdonem i traiem del cor les enveges, l’orgull i
l’egoisme...
I... aleshores, LA FELICITAT ve a tots nosaltres perquè...
Som amb el Crist Pasqual les seves pedres vives, poble escollit,
sacerdots i nació sagrada. Cantem plens de goig amb Crits Pasqual, un
càntic nou perquè amb nosaltres ha vingut la salvació. Al·leluia !...
P.V.LL.
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 6, 1-7
Per aquells dies anava augmentant el nombre dels creients, i els immigrats de llengua
grega es queixaven dels nadius perquè, en la distribució diària d’ajuda als pobres, les seves
viudes no eren ateses. Llavors els dotze convocaren una reunió de tots els creients i els
digueren: «No estaria bé que nosaltres deixéssim la predicació de la paraula de Déu i ens
poséssim a distribuir l’ajuda als pobres. Per això, germans, busqueu entre vosaltres mateixos
set homes fiats, plens de l’Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta feina.; nosaltres
continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula.» Tothom trobà bé
aquesta proposta, i elegiren Esteve, un home ple de fe i de l’Esperit Sant, Felip, Pròcor,
Nicànor, Tímon, Paramenàs i Nicolau, un antioquè convertit al judaisme. Els presentaren
als apòstols, i aquests, després de pregar els imposaren les mans.
La paraula de Déu s’anava estenent, i a Jerusalem creixia molt el nombre dels creients;
fins i tot molts sacerdots acceptaven la fe.
Salm responsorial 33 (32) 1-2. 4-5. 18-19
Justos, aclameu el Senyor, / fareu bé de lloar-lo homes rectes. / Celebreu
el Senyor amb la lira, / acompanyeu amb l’arpa els vostres cants.
La paraula del Senyor és sincera, / es manté fidel en tot el que fa; / estima
el dret i la justícia, / la terra és plena del seu amor.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / Els qui esperen en l’amor
que els té; / ell els allibera de la mort, / i els retorna en temps de fam.
Lectura de la primera carta de sant Pere 1Pe 2, 4-9
Estimats, acosteu-vos al Senyor que és la pedra viva. Els homes l’havien rebutjada,
però als ulls de Déu és «escollida de gran valor». També vosaltres com pedres vives,
deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víctimes
espirituals, acceptables a Déu per Jesucrist. Per això diu l’Escriptura: «Jo poso a Sió una
pedra angular, de gran valor, escollida: el qui creu, no quedarà defraudat.»És de gran valor
per a vosaltres, els qui heu cregut, però per als qui no creuen «la pedra que rebutjaven els
constructors ara corona l’edifici», i «s’ha convertit en pedra d’ensopec, en roc que fa
caure». Ensopeguen quan no fan cas de la predicació. Sempre n’hi haurà que no en fan
cas. Però vosaltres sou «un poble escollit, un reialme sacerdotal, una nació sagrada, la
possessió personal de Déu», perquè «proclameu la lloança» d’aquell que us ha cridat del
país de tenebres a la seva llum admirable.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 14, 1-12
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin.

Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa el meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi
hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vosla, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja
sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on
aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la
vida: ningú no arriba al Pare, si no hi va per mi. Si m’heu conegut a mi, heu de conèixer
igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist,» Li diu Felip: «Senyor,
mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de temps que estic
amb vosaltres, ¿i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que
us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que
jo us dic no vénen de mi mateix. És el Pare, qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieume: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic
amb tota veritat. Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més
grans, perquè jo me’n vaig al Pare.»
Salmo responsorial: 33 (32) 1-2. 4-5. 18-19.

Aclamad, justos, al Señor, / que merece la alabanza de los buenos. / Dad
gracias al Señor con la cítara, / tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.
Que la palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; /
él ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de
hambre.
La POR...
Probablement és la por el que més paralitza els cristians en el seguiment fidel a Jesucrist.
A l’Església actual hi ha pecat i debilitat, però hi ha, sobretot, por a córrer riscos; hem començat
el tercer mil·lenni sense audàcia per renovar creativament la vivència de la fe cristiana. No
és difícil assenyalar uns quants temors.
Hi ha por a tot allò que és nou, com si «conservar el passat» garantís automàticament la
fidelitat a l’Evangeli. És cert que el concili Vaticà II va afirmar rotundament que a l’Església
hi ha d’haver «una constant renovació», ja que «sense parar la necessita pel fet de ser
una institució humana». Malgrat això, no és menys cert que el que mou l’Església en
aquests moments no és tant un esperit de renovació com un instint de conservació.
Hi ha por per assumir les tensions i conflictes que comporta buscar la fidelitat a l’Evangeli.
Callem quan hauríem de parlar; ens inhibim quan hauríem d’intervenir. Es prohibeix el debat
de qüestions importants per evitar plantejaments que poden inquietar; es promou l’adhesió
rutinària que no porta problemes ni disgusta la jerarquia.

(continua al darrera)

