Lectures del diumenge III de
Pasqua, dia 30 d’abril
1ª:Ac 2, 14-22. 33; Sl: 16; 2ª 1Pe 1,
17-21; Ev: Lc 24, 13-35

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana passada vam
acompanyar amb la pregària a les famílies
de Josep Serrat Comas, de 83 anys; i Lola
Rojas Martínez, de 76 anys.

MENJADOR
Estat de comptes primer trimestre 2017
comparat amb el 2016
............................... 2016............. 2017
Saldo desembre .... 24.319,60. 18.502,45
Ingressos ................ 6.862,80... 9.442,00
Despeses ................ 7.449,39... 6.838,75
prestat .................... 2.000,00... 2.000,00
Total bancs ........... 25.733,01. 23.105,70
cost per àpat ................. 3,27.......... 3,09

C.E. ANEM A CAMIANR
El dilluns dia 24 es fa la sortida dels
quarts dilluns. Es va a Sant Privat de Bas: a
recórrer la riera de Gorners.

La diada de Sant Jordi, patró de
Catalunya, és una festa que amb els anys ha
adquirit un to reivindicatiu de la cultura catalana. Per això molts balcons de la ciutat
s’engalanen amb la senyera, com passa en
més dates assenyalades a tot el país. Els
elements centrals de la celebració són la
cultura i l’amor –representats amb el llibre i
la rosa–
Sant Jordi és considerat un dia de
promoció i defensa de la cultura i la llengua
catalanes.
Motiu
La festa de Sant Jordi se celebra a tot
el país el 23 d’abril, dia en què es va morir
el cavaller Jordi. El sant, que restava sota
les ordres de l’emperador Dioclecià, es va
negar a seguir l’ordre de perseguir els
cristians, per la qual cosa va ser martiritzat i
decapitat. Molt aviat el començaren a venerar com a màrtir i de seguida aparegueren
històries fantàstiques lligades a la seva figura.
El culte a sant Jordi es va estendre
plenament a tots els Països Catalans, durant
l’edat mitjana, per bé que al segle VIII ja
n’hi havia devoció. I des de l’any 1456 és el
patró oficial de Catalunya.
Tot i que la festa se celebrava amb més
intensitat o menys des del segle XVI, és al
final del XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, quan s’instaurà Sant
Jordi com la diada patriòtica, cívica i cultural més celebrada a Barcelona i a Catalunya.
(Wikipèdia)

Diumenge II de PASQUA Any A
Pau a vosaltres
L’experiència de la fe ens diu que l’Esperit
de Jesús viu entre nosaltres i ens dona pau. Encara que moltes vegades les pors, els dubtes
ens fan incrèduls com Tomàs i ens manca
aquesta pau.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 380,36
Caixetes ciris ............................. 105,18
Caixetes: ..................................... 26,50
Caixetes Càritas: .......................... 38,40
Menjadr (Caixetes) ...................... 80,00

SANT JORDI

FULL

ECONOMIA 16-04-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 689
23 d’abril del 2017

Cal reconèixer la condició humana de ser vulnerables, de necessitar dels
altres, i també, de tenir por d’uns altres, ja que això és una veritat. És el que
visqueren els apòstols aquell diumenge de Pasqua, amb les portes tancades.
La fe i la confiança ens ajuden a navegar en mig de les adversitats, el més
acompanyats possible i en ajuda mútua.
Els relats de les aparicions de Jesús esdevenen, quasi sempre, mentre els
deixebles estan junts. Cada vegada que el diumenge els cristians estem junts,
és bo desitjar-nos mútuament la pau, doncs la mirada, el petó, l’encaixada de
mans i les paraules, són un sagrament que actualitza en nosaltres aquella
experiència inoblidable de la mirada de Jesús.
La diferència entre Tomàs i els seus companys és radical, doncs encara
no ha fet l’experiència del trobament amb Jesús que han fet els altres. Però, el
seu desig es veu acomplert amb escreix, i la seva confessió: “ Senyor meu i
Deu meu”, ens ha quedat com una pregària amorosa i agraïda dels cristians.
Avui hi afegim també la celebració de Sant Jordi. Podem veure la figura
d’aquest Sant, que resisteix sobre el drac de la por, amb el coratge que li dona
l’experiència de saber-se enviat a ser portador de la pau de Crist.
ATG
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura dels Fets del Apòstols Ac 2, 42-47
Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú
els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. Tothom sentia un gran respecte,
i els apòstols feien molts prodigis i miracles. Tots els creients vivien units i tenien en comú tots
els seus béns; venien les seves propietats i les altres coses que posseïen, per distribuir entre
tots el diner, segons les necessitats de cadascú. Cada dia assistien unànimement al culte del
temple. Després a casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i alegria,
cantant les lloances de Déu. Tot el poble els apreciava. Cada dia el Senyor afegia nova gent
a la comunitat perquè fossin salvats.

Salm responsorial 118 (117) 1-4. 13-15-.22-24
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament el seu amor. /
Que respongui la casa d’Israel: / perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Aharon: / perdura eternament el seu amor. / Que
responguin els qui veneren el Senyor: / perdura eternament el seu amor.
M’empenyien tan fort que anava a caure, / Però el Senyor m’ha sostingut.
/ Del Senyor em ve la força i el triomf, / és ell qui m’ha salvat. / Escolteu, crits de
festa i de victòria / al campament dels justos.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / És el
Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n meravellen. / Avui és el dia en què
ha obrat el Senyor, / alegrem-nos i celebrem-lo.
Lectura de la primera carta de sant Pere 1Pe 1, 3-9
Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist. Pel gran amor que ens té, ens fa
néixer de nou i ens ha donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre
els morts. L’esperança que us dóna és una heretat que res no pot destruir ni deteriorar ni
marcir, reservada dalt al cel per a vosaltres; creients com sou, el poder de Déu us guarda fins
que obtingueu la salvació que ell té preparada perquè es reveli a la fi dels temps. Això us ha
de donar una gran alegria, ni que ara, si convingués, us haguessin d’entristir per poc temps
diverses proves. Si l’or, que al capdavall perdrà tot valor, ara és provat al foc, la vostra fe,
més preciosa que l’or, també ha de ser provada perquè resulti mereixedora d’elogi, d’honor i
de glòria el dia que Jesucrist es revelarà. Vosaltres, sense haver-lo vist, l’estimeu, i des d’ara,
perquè heu cregut en ell, sense haver-lo vist, esteu plens d’una alegria tan gran i gloriosa que
no hi ha paraules per a expressar-la, ja que teniu segura, com a fruit de la vostra fe, la
salvació de les vostres ànimes.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 20, 19-31
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades

per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors
alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren:
«Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li
fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més
tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estant tancades les
portes, Jesús entrà, es posà al mig, i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs:
«Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan
incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè
m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència
dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu
llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent
cregut, tingueu vida en el seu nom.
Salmo responsorial: 118 (117) 1-4. 13-15-.22-24
Diga la casa de Israel: / eterna es su misericordia. / Diga la casa de
Aarón: / eterna es su misericordia. / Digan los fieles del Señor: / eterna es su
misericordia.
Empujaban y empujaban para derribarme, / pero el Señor me ayudó; / el
Señor es mi fuerza y mi energía, / él es mi salvación. / Escuchad: hay cantos de
victoria / en las tiendas de los justos.
.
La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. /
Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro patente. / Éste es el día en
que actuó el Señor: /sea nuestra alegría y nuestro gozo.

L’Amor crucificat
Quan calles per caritat,
quan continues estimant tot i rebre
indiferència,
quan jugues net encara que algú altre no
ho faci amb tu,
quan ets pacient amb els límits de l’altre,
quan ets capaç de veure els dons d’algú
encara que no et tracti bé,

quan acceptes que estimar algú és també
sofrir amb ell,
quan creus que l’altre no sap el que fa
en el moment que no estima...
...estàs vivint l’Amor crucificat.
No és un amor superficial, ni caduc.
És quelcom més profund i durador.
Ple de sentit. No exempt de dolor.
Però curull de Vida en plenitud.

