Diumenge 10 de juny, X Durant l’Any
Gn 3,9-15; Sl 129; 2Co 4,13-5,1; Mc
3, 20-35

HORARIS DE MISSA
Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, a les 11 del matí

ENTERRAMENTS
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Montserrat
Recuenco Molina, de 46 anys. “Que visqui
ara en Déu!”.

CÀRITAS
Cada dimarts de 7-8 del vespre hi ha
els voluntaris que fan l’acollida per atendre
a les persones que ho necessitin.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimecres de 2/4 de 7 a 2/4 de
8, l’aula està oberta per fer-hi les consultes
que es necessitin.

CASA DE CASTANYET
A partir d’ara, la casa de Castanyet
no hi podran fer nit les activitats organitzades
de nois i noies menors d’edat, ja que aquests
tipus d’activitats de joves i que han de
passar-hi la nit han d’acollir-se en cases
legalitzades per aquests usos.

El proper dissabte es fa la última
sortida d’aquest curs. Es farà un recorregut
circular per Sant Iscle de Colltort - Volcà
de can Tià - Fontpobra - Castell de Colltort
- Sant Iscle.
La propera sortida del Centre Excursionista serà el setembre, el dia 22, que
tornarem a reemprendre les sortides
programades de l’últim trimestre de l’any.

Diumenge CORPUS Any B.
Fe

CORPUS,
DIADA DE CARITAS
Col.lecta per Càritas
Aquest diumenge es fa la col.lecta per
Càritas.
Amb el lema «el teu compromís millora
el món» es vol comunicar que només el
compromís que passa per l’opció dels més
dèbils i fràgils, pels descartats del nostre
temps... es transforma el món.
Ens diuen des de Càritas que cal posar en pràctica una mística de la tendresa
per promoure que siguin ells mateixos
subjectes de drets i treballin per recuperar
el seu lloc i la dignitat, i que arribin a poder
gestionar el seu desenvolupament personal i
social.
Aquest compromís és també de les
persones voluntàries i dels col.laboradors
econòmics de Càritas, que fan possible que
a la diòcesi es puguin atendre unes 25.000
persones, i que es pugui promoure projectes
promocionals i que potencien l’autonomia
de les persones.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 220,86
Caixetes ciris ............................... 57,74
Caixetes: ..................................... 22,48
Caixetes Càritas: .......................... 51,27
Menjador .................................... 95,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL

ECONOMIA 27-05-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 747
3 de juny del 2018

Segurament, la vivència de la fe en cadascun de
nosaltres ha passat per diferents etapes a la vida. En
la infantesa, ens la transmetien els grans, amb visions
similars o diverses (els pares, la parròquia, l’escola
religiosa...), i nosaltres l’interioritzàvem amb una
barreja de màgia i aprenentatges, això sí, amb aquella transparència dels infants.
Recordo perfectament la meva primera comunió com un moment de fe absoluta, amb el cor bategat tant fort que em semblava que les nenes que tenia al
costat el devien sentir des de fora, quan s’acostava la primera trobada amb
Jesús. Crec que mai tindré un sentiment de fe com aquell dia.
D’adolescents i de joves tots evolucionem, és el moment de qüestionarnos-ho tot, d’ensopegar, d’aixecar-nos... Jo no vaig perdre la fe, simplement
vaig pensar que, com no encaixava gaire amb l’església que coneixia, podria
viure la fe jo sola, pregant, llegint... En fer-me més gran ja vaig veure que la fe
en solitari és difícil de viure, si no tens algú per compartir-la, si no en parles
amb ningú...
Anys més tard vaig poder compartir el meu camí de fe, i només puc que
donar gràcies de totes les persones creients, també molt diverses, que he
conegut i de qui aprenc. Alhora, d’adults, evidentment, és moment de tornarnos-ho a preguntar tot, a plantejar tot. I anar a parar a l’essència de la nostra
fe, al centre, que és la comunió: el Pa i el Vi, que són Jesús. Potser ja no sóc
capaç de viure la comunió amb aquella absoluta transparència de la infantesa... però m’agrada intentar sentir-ho així. Crec que Jesús hi és, que el Regne
hi és, i que hi ha alguna cosa més enllà del que veiem i que algun dia
comprendrem.
Tots, d’una o altra manera, hem fet el nostre procés, i alguns, sense
saber exactament per què, ens considerem creients. I agraïm retrobar-nos a
l’entorn d’aquesta Taula, d’aquest Pa i d’aquest Vi.
M.J.H.
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Lectura del llibre de l’Èxode 24, 3-8
En aquell temps, Moisès anà a comunicar al poble tot el que el Senyor li havia dit i
ordenat. Tot el poble va respondre a una sola veu: —Complirem tot el que el Senyor ha
dit. Moisès va escriure totes les paraules del Senyor. De bon matí es va llevar, dedicà un
altar al peu de la muntanya amb dotze pedres plantades per les dotze tribus d’Israel.
Després va manar als joves israelites que oferissin holocaustos i que immolessin vedells al
Senyor com a sacrificis de comunió. Moisès va recollir la meitat de la sang en cossis, i amb
l’altra meitat aspergí l’altar. Després va prendre el document de l’aliança i el llegí al poble.
Ells van respondre: —Complirem tot el que ha dit el Senyor i l’obeirem. Llavors Moisès va
aspergir el poble amb la sang i va dir: —Aquesta és la sang de l’aliança que el Senyor
conclou amb vosaltres d’acord amb totes les paraules d’aquest document.
Salm responsorial 116 (115) 12-13. 15-18
Com podré retornar al Senyor / tot el que m’ha fet? / Invocant el seu nom,
alçaré el calze / per celebrar la salvació.
Al Senyor li doldria / la mort dels qui l’estimen. / Ah, Senyor, sóc el teu
servent, / ho sóc des del dia que vaig néixer / Tu em trencares les cadenes.
T’oferiré una víctima d’acció de gràcies, / invocant el teu nom, / compliré
les meves prometences, / ho faré davant del poble.
Lectura de la carta als cristians hebreus 9, 11-15
Crist ha vingut com a gran sacerdot del món futur que ara comença i ha entrat al
santuari a través del tabernacle més gran i més perfecte, no fet per mans d’home, ja que no
pertany al món creat. Hi ha entrat una vegada per sempre, sense servir-se de la sang de
bocs i de vedells, sinó valent-se de la seva pròpia sang; així ens ha redimit per sempre més.
La sang dels bocs i dels vedells i la cendra de la vedella, aspergida sobre els qui són
impurs, els santifica i purifica corporalment. Però la sang de Crist, que per l’Esperit etern
s’ha ofert ell mateix a Déu com a víctima sense cap defecte, amb molta més raó purificarà
la nostra consciència de les obres que porten la mort, i podrem donar culte al Déu viu. Així,
doncs, el Crist és mitjancer d’una nova aliança, perquè ha mort en rescat dels pecats
comesos sota la primera; així els qui són cridats reben l’herència eterna que els havia estat
promesa.
Lectura de l’evangeli de sant Marc Mc 14, 12-16, 22-26
El primer dia dels Àzims, quan se sacrificava l’anyell pasqual, els deixebles van dir a
Jesús:—On vols que anem a fer els preparatius perquè puguis menjar el sopar pasqual? Ell
envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: —Aneu a la ciutat i vindrà a trobar-vos

un home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: “El
Mestre diu: On tens la sala on haig de menjar el sopar pasqual amb els meus deixebles?”
Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, parada amb estores i coixins. Prepareu-nos allí
el sopar. Els deixebles se n’anaren. Van arribar a la ciutat, ho trobaren tot tal com Jesús els
havia dit i prepararen el sopar pasqual.
Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donà. I
digué: —Preneu: això és el meu cos. Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies,
els la donà i en begueren tots. Els digué:—Això és la meva sang, la sang de l’aliança,
vessada per tothom. Us asseguro que ja no beuré més del fruit de la vinya fins al dia que
begui vi nou en el Regne de Déu.
Després de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les Oliveres.
Salmo responsorial: 116 (115) 12-13. 15-18
¿Cómo pagaré al Señor / todo el bien que me ha hecho? / Alzaré la copa
de la salvación, / invocando su nombre.
Mucho le cuesta al Señor / la muerte de sus fieles. / Señor, yo soy tu
siervo, hijo de tu esclava; / rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, / invocando tu nombre, Señor. /
Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el pueblo.

