Lectures del diumenge Ascensió,
dia 28 de maig
Ac 1, 1-11; Sl 46; Ef 1, 17-23; Mt
28, 16-20

ANEM A CAMINAR
El proper dissabte dia 27 es fa la
sortida al Puig Cornador, a Alpens.
RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ DE PREGÀRIA

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

Divendres
dia 26,
a 2/4 de 9
del vespre

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

PREGÀRIES
Jesús fill de Déu, fill de Maria i del fuster
Josep...voldríem ser com tu.
Jesús un noi de poble, company i amic
nostre...voldríem ser com tu.
Jesús senzill, acollidor, compassiu,
servicial...voldríem ser com tu.
Jesús alegre, amable i respectuós amb
tots...voldríem ser com tu.
Jesús generós, atent, obert,
humà...voldríem ser com tu.
Jesús lliure, sincer, valent,
alliberador...voldríem ser com tu.

Demaneu-li, a Ell que viu Ressuscitat al
costat del Pare, que ens comuniqui la força
joiosa del seu Esperit per tal que sapiguem
vèncer l’egoisme, la rutina i la por.
Dóna camperola i obrera,
nascuda en una colònia
i martiritzada pel legalisme i la hipocresia:
ensenyeu-nos a llegir sincerament
l’Evangeli de Jesús i a traduir-lo a la vida
amb totes les seves revolucionàries
conseqüències,
en l’esperit radical de les Benaurances,
en el risc total d’aquell Amor que sap donar la vida pels que estima.
Per Jesucrist, el vostre Fill, el Fill de Déu,
el nostre Germà.
(Pere Casaldàliga)

Diumenge VI de PASQUA Any A
L’Esperit de la veritat

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 155,40
Caixetes ciris ............................... 45,99
Caixetes: ....................................... 3,02
Caixetes Càritas: .......................... 25,12

Jesús perseguit, condemnat, de nou
crucificat...voldríem ser com tu.
Jesús amic dels infants, malalts, cecs i
leprosos...voldríem ser com tu.
Jesús amic dels pecadors, de les
prostitutes, de les humiliades...voldríem ser
com tu.
Jesús amic dels marginats, dels
drogoaddictes, dels empresonats...voldríem
ser com tu.
Jesús amic dels emigrants, dels
refugiats, dels sense-sostre, dels qui estan
sols...voldríem ser com tu.
(continua de la pàg. del mig)
aquella unitat que Ell mateix reclamà en
testament, i que només és possible en la
Llibertat dels fills de Déu.

FULL

ECONOMIA 14-05-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 693
21 de maig del 2017

Jesús, a través de l’Evangeli de Joan,
ens transmet dues idees fonamentals per a
la nostra vida com a fills de Déu: “Si
m’estimeu, guardareu els meus manaments”
i “No us deixaré orfes”.
Nosaltres, com a cristians, hem de
guardar els manaments que Jesús ens
transmet al llarg de la seva vida i que van més enllà dels Manaments que Déu
va lliurar a Moisès. Jesús vol que fem una veritable professió de fe, una comunió
amb Déu i els actualitzem. No només cal dir: no mataràs, no robaràs, no diràs
fals testimoni... Sinó que cal dir: hem d’acollir el refugiat, hem de perdonar
l’enemic, hem de buscar la pau.
Però Jesús també sap de la nostra feblesa. Sap que sovint ens cal l’ajut
d’un altre per arribar allà on vol que estiguem: acollint, perdonant o estimant.
Ens és difícil trobar la vitalitat del Jesús clavat a la creu i per això ens cal un
Defensor: l’Esperit Sant. L’Esperit fa de pont entre Jesús i nosaltres i ens
transmet una nova manera de ser, de viure i d’estimar. Perquè si no ens estimem,
si no estimem a Jesús, no podrem ser els fidels servidors dels seus manaments
i no podrem viure units a Ell.
Per tot això, ens remarca: “No us deixaré orfes”. Ell va passar quaranta
dies al desert sent temptat pel diable i sap el que és la soledat. I no vol això per
a nosaltres. Sap que sovint ens cal la companyia d’un altre per compartir les
nostres alegries o per fer front a les nostres tristors.
I ens diu: “Tornaré a vosaltres”. Ell tornarà, com Jesús ressuscitat, i
se’ns manifestarà. Però ho farà sempre que siguem capaços de guardar els
seus manaments, d’aplicar-los i d’esdevenir més justos, més acollidors i més
defensors de la pau i la igualtat.
C.G.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura dels Fets del Apòstols Ac 8, 5-8. 14-17
En aquells dies Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la
regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis
que feia: els esperits malignes sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts
invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d’aquella província se n’alegrà molt.
Quan els apòstols, a Jerusalem, sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de
Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi anaren, doncs, i pregaven per ells perquè rebessin l’Esperit
Sant, que encara no havia vingut sobre cap d’entre ells; només havien estat batejats en el
nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant.
Salm responsorial 66(65) 1-7. 16. 20
Aclama Déu, tota la terra. / Canteu la glòria del seu nom, / canteu la seva
fama gloriosa. Digueu a Déu: / Que en són d’admirables les teves obres!
«Tota la terra es prosterna davant teu / i canta la glòria del teu nom.» /
Veniu a contemplar les gestes de Déu. / Que n’és d’admirable el que fa amb
els homes!
Convertí la mar en terra ferma, / passaren el riu a peu eixut. / Ell és la
nostra alegria, / Ell, que sempre governa amb el seu poder.
Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; / us contaré el que ha fet per mi, /
Beneït sigui Déu: No ha refusat la meva súplica, / ni m’ha negat el seu amor.
Lectura de la primera carta de sant Pere 1Pe 3, 15-18
Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per
donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho
serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la
vostra bona conducta de cristians, s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat. Si és voler
de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí
una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu.
El seu cos va ser mort, però per l’Esperit fou retornat a la vida.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 14, 15-21
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus
manaments; jo pregaré el Pare que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat,
perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de
veure’l ni de conèixer, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra, i està
dins de vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món ja no em

veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia
sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m’estima és
aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré
i me li faré conèixer clarament.»

Salmo responsorial Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20
Aclamad al Señor, tierra entera; / tocad en honor de su nombre, / cantad
himnos a su gloria. / Decid a Dios: / «¡Qué temibles son tus obras!»
Que se postre ante ti la tierra entera, / que toquen en tu honor, / que
toquen para tu nombre. / Venid a ver las obras de Dios, / sus temibles proezas
en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme, / a pie atravesaron el río. / Alegrémonos
con Dios, que con su poder gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar, / os contaré lo que ha hecho conmigo.
/ Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica/ ni me retiró su favor.

Oració a la Mare de Déu del Tercer Món
Germana pelegrina dels Pobres de Jahvè,
Profetessa dels pobres alliberats,
Mare del Tercer Món,
Mare de tots els homes d’aquest món únic
perquè sou la Mare del Déu-fet-Home:
Amb tots els qui creuen en Crist
i amb tots els qui d’alguna manera cerquen
el seu Regne,
us invoquem a vós, Mare,
per tal que li parleu per tots nosaltres.
Demaneu-li, a Ell que es féu Pobre,
per comunicar-nos les riqueses del seu
Amor,
que la seva Església es despulli,
sense subterfugis,
de tota altra riquesa.

A Ell que morí en la Creu per salvar els
homes,
demaneu-li que nosaltres, els seus
deixebles,
sapiguem viure i morir
pel total alliberament dels nostres
germans.
Demaneu-li que la fam i la set d’aquella
Justícia
que despulla i redimeix ens abrandi.
A Ell que enderrocà el mur de la
separació,
demaneu-li que tots els qui portem el
segell del seu Nom
cerquem de fet,
per damunt de tot el que divideix,
(continua al darrera)

