Lectures
del
diumenge
PENTECOSTA , dia 4 de juny
1ª: Fets dels Apòstols 2:1-11; Sl :103;
2ª: 1C 12:3b-7. 12-13; Ev: Jn 20:19-23

GRUP CELEBRACIONS
Resum de la reunió del dia 19
A)Vam començar per fer propostes
noves per anar millorant les celebracions:
-els cants de la missa de les 10 que
s’haurien d’anar canviant i ampliant....Una
solució és fer servir més el MP3 i aprendre
cançons a base d’anar-les sentint i repetint.
-Es proposa pensar en si és
convenient agrupar les dues misses del
diumenge. En fem un debat i veiempros i
contres. Cada vegada es va reduint el nombre de participants i agrupar-les seria , per
una banda, reunir els pocs d’uns i els pocs
de l’altra, i , per l’altre, seria més una
celebració de la comunitat que es troba el
diumenge, a part dels del dissabte. Potser
seria convenient fer un debat amb els
participants de les dues celebracions, i anar
prenent consciència de que un dia o altre
això ha d’arribar. Ho deixem per anar-ho
pensant.
-Vam reflexionar estona sobre preparar més les lectures que fem servir a les

Diumenge de l’ASCENSIÓ Any A

B) Celebracions de la Paraula,
distribució equips
Vam organitzar les Celebracions de la
Paraula pels caps de setmana del 17-18 de
juny, i pels dies 26-27 d’agost i 2-3 de
setembre.
C) revisió celebracions quaresmaPasqua
-La «Vetlla de Pregària» del Dijous
Sant la vam trobar massa repetitiva sobre el
tema dels “refugiats”
-Divendres Sant: repensar el llegir la
Passió (no ens serveix la manera com ho
fem....masses lectors, ...descordinats...)).
Actualitzar-lo, com? Buscar punts concrets
del text de la Passió i anar-los actualitzant al
dia d’avui. Fer com uns “anuncis” de la
passió i anar fent unes reflexions.

GRUPS
DE REFLEXIÓ-CATEQUESI
Dissabte passat van acabar les
trobades d’aquest curs dels Grups de
Reflexió-Catequesi. Un bon grup d’entre
nens i adults, ens hem anat reunint cada
quinze dies els dissabtes per reflexionar
sobre la nostra fe a la llum de l’evangeli de
Jesús.
Fins l’octubre vinent. Bones vacances.

“Seré en vosaltres”

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 174,74
Caixetes ciris ............................... 58,86
Caixetes: ................................... 105,36
Caixetes Càritas: .......................... 27,35
Menjador (Caixetes) .................... 10,00

eucaristies. Treure algunes vegades alguna lectura, substituir-les amb una altra, i
també, posar textos que ajudin a la reflexió
d’aquell dia que ajudin a posar al dia la
Paraula de Déu.
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Qualsevol líder, pares i mares,
padrins.....molta gent que encara que
no hi siguin físicament, poden dir: “Seré
en vosaltres”. Aquesta és la paraula,
la frase que dóna suport, que indica
que no t’abandona, que sempre et
guiarà o que sempre quan ho
necessitem els trobarem.
Jesús ho diu als seus deixebles. Així ho expressen aquelles comunitats
que entenen la missió que Jesús els ha encomanat: anunciar el Déu pare,
bondadós, misericordiós i tot perdó, i viure’l arreu construint aquesta comunitat
de germans, iguals, on predomina el servei que és expressió de l’estimació.
No tingueu por, jo seré amb vosaltres. No tingueu por d’anar contracorrent
(costa molt), no tingueu por de denunciar tota injustícia (et perseguiran), no
tingueu por de viure un Déu que tot ho comprèn i tot ho abraça (la jerarquia –
del Temple o eclesiàstica- et condemnarà), no tingueu por de fer costat als
més febles (et criticaran i t’insultaran), no tingueu por....
No sabem com però, amb una força inaudita, l’Esperit del Senyor ens
guiarà, ajudarà i impulsarà a ser-ne testimonis (a viure-ho realment). L’Esperit
quan bufa, bufa per a tothom, no només per uns quants. No us adormiu: “Per
què us esteu mirant al cel?” No us equivoqueu que al cel s’hi arriba a través
dels germans.
R.M.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
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Lectura dels Fets dels Apòstols Ac 1, 1-11
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar,
des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit
Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà
viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els
parlava del Regne de Déu.
Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu
aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat
només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant». Els qui
es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, ¿és ara que restablireu la reialesa d’Israel?».
Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat
del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà
testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins els límits més llunyans
de la terra». Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el
perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren
dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant
al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera
com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel».
Salm responsorial 46
Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb entusiasme.
Déu puja enmig d’aclamacions, / al so dels corns puja el Senyor. / Canteu
a Déu, canteu-li, / canteu al nostre rei.
Que és rei de tot el món, / canteu a Déu un himne. / Déu regna sobre les
nacions, / Déu seu al tron sagrat.

Acaba l’evangeli segons sant Mateu Mt 28, 16-20
En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que
Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà
i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els
pobles, bategeu-los en nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar
tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món».

Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9
Pueblos todos batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de júbilo;
Dios asciende entre aclamaciones; / el Señor, al son de trompetas; / tocad para Dios, tocad, / tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo; / tocad con maestría. / Dios reina sobre
las naciones, / Dios se sienta en su trono sagrado.

DETECTIUS DE DÉU
Germans:
He anat moltes vegades a la gran estació
i he sentit dir pels altaveus
“Propera arribada per la via dotze,
o arribada per la via quatre!”
Però no... , no arriba Déu.
Era una estrella de cinema,
o un magnat de les finances,
o un general de l’OTAN,
o un famós polític,
o un personatge eclesial,
tal vegada un visionari religiós.
.
Però no...
no era Déu.
Quantes esperances en va!
Però.. vejam, germans.
A on podríem trobar Déu?

A on esperes Déu, germà?
¿No penses que pot ser al teu barri,
en la teva associació de veïns
amb la seva llisto llarga de problemes.
en el dolor humil i rutinari del teu veí,
o en la teva pròpia casa,
enmig dels teus problemes,
de les teves lluites, de tu mateix?
És un bon moment per convertir-nos en
detectius de Déu.
Veuríem aleshores si n’és d’aprop.
Però a la seva manera.
Aquesta manera que és també la nostra,
però allò que resulta fenomenal! és que
Déu ens imita,
es fa vida nostra, en tota la seva vulgaritat,
i això és el que ens desconcerta.
Sapiguem descobrir Déu en la rutina diària,
en l’enorme grandesa de la nostra
vulgaritat.

Al llarg de l’Antic Testament
El vostre germà en l’esperança.
l’esperen els reis,
els savis, els importants...,
(Alberto Iniesta)
i sempre els fa trampa.
S’amaga entre els analfabets i els animals,
(Aportat i llegit per en Pere -que feia
que a molts, diguem-ho de passada,
la
Comuniói la Maria)
els sembla una mateixa cosa.

