Diumenge 15 d’abril, III de pasqua
1ª lec AC. 3, 13-15. 17-19 Salm 4,
2. 4. 7. 9 3ª lec 1Jo. 2, 1-5a 4ª lec. Lc.
24, 35-48

DIUMENGES DE PASQUA
La comunitat celebra el temps pasqual.
Fa vuit dies que ens trobàvem a celebrar la
resurrecció del Senyor. Fa vuit dies, i igual
que aquella primera comunitat volem
descobrir aquesta presència del Senyor que
manté viva la nostra fe.
Potser, a més d’un, ens caldrà com
Tomàs, superar els nostres individualismes i
ser més comunitaris.
Durant aquest temps pasqual ressonarà
aquesta reflexió: “Crist ressuscitat camina
enmig nostre, camina al nostre costat”
Disposem-nos doncs, a rebre la
salutació del Senyor: “Pau a vosaltres” i
celebrem-ho

CASTANYET
Dijous dia 12, a les 9 del vespre hi ha
reunió de l’equip de Castanyet.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimecres, de 2/4 de 7 a 2/4 de
8, l’aula d’informàtica està oberta per fer
tot tipus de consulta.

Assistència menjador
Aquest mes de març s’ha servit 796
àpats entre dinar i sopar.

Diumenge II de PASQUA B.
“Pau a vosaltres”
Els deixebles eren reunits i Jesús se´ls va
aparèixer tot i tenir les portes tancades, per tres
cops, els hi diu: “Pau a vosaltres”. La pau i la
serenor interior és una marca de tot deixeble, és un
do del Ressuscitat.

Acollida
Cada dimarts de 7-8 del vespre

C. E. ANEM A CAMINAR
El proper dissabte dia 14 es fa la
sortida del segon dissabte al pic de les
Formigues o de Solterra.

ECONOMIA
PARRÒQUIA MES DE MARÇ
Saldo febrer ............................ 3.220,69
Entrades
Col.lectes .................. 608,58
Ciris .......................... 180,20
Caixetes ...................... 68,17
Col.lecta Seminari ...... 290,55
Total entrades ...... 1.147,50... 1.147,50
Sortides
Com. Bancs ................ 14,50
Telèfon ........................ 73,84
Full parroquial ............. 25,00
Neteja Nova Llavor ..... 94,38
Seg.Social ................... 40,13
Seminari .................... 290,55
Partícules ..................... 26,00
Germanor18 ........... 1.000,00
Total sortides ....... 1.564,40... 1.564,40
Romanent març ...................... 2.803,79

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 231,72
Caixetes ciris ............................... 91,80
Caixetes: ................................... 153,75
Caixetes Càritas: ........................ 134,80
Menjador .................................... 20,00

CÀRITAS

FULL

ECONOMIA 04-03-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 739
8 d’abril del 2018

En aquest fragment d’ avui, la majoria de cops,
ens quedem amb l’ actitud de Tomàs. Que com no
era present quan va aparèixer Jesús després de
mort, no va creure el que li deien els seus amics
que havien tornat a veure a Jesús. Ell una setmana
després ho va poder comprovar amb els seus
propis ulls i llavors va creure.
Més que dubtar de Jesús potser és l’actitud dels seus amics que no
encomanava cap a alegria; la que no li va fer creïble el que estaven explicant.
Avui som nosaltres que diem que Jesús ha ressuscitat que viu i podem preguntar-nos també: Què veuria Tomàs avui en les nostres cares? També
tenim les portes tancades per por? Creuria al veure la nostra alegria?
Jesús ens porta pau als nostres cors, perquè puguem obrir les portes,
mostrar la nostra alegria i anunciar i transmetre-la als altres. La pau que Ell
transmet és d’ entusiasme i els seus seguidors, d’ahir com nosaltres avui,
tenim aquesta tasca encomanda. No és gens fàcil, ja que només qui la posseeix
en el seu cor, pot comunicar-la de veritat.
Tant de bo que la pau i el goig que tenim de fer camí amb Jesús, es noti
en el nostre rostre i en la nostra manera de fer i d’altres en veure’ns puguin
descobrir la gran notícia de la Pasqua: Jesús ha Ressuscitat i viu.
V.T i E.M.
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 del llibre dels fets del apòstols (Ac 4, 32-35)
La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava
com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Amb gran poder
els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa
de Déu actuava en ells.
Ningú d’entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de
terres o de cases les venien, portaven el producte de la venda, i el dipositaven als peus dels
apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de cadascú.
Salm responsorial 118 (117) 1-4. 16-17. 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.
La dreta del Senyor, fa proeses, / la dreta del Senyor em glorifica. / No
moriré, viuré encara / per contar les proeses del Senyor. / Els càstigs del Senyor
han estat severs / però no m’ha abandonar a la mort.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / El Senyor
ho ha fet, / i els ulls se’n meravellen. / Avui és el dia què ha obrat el Senyor /
alegrem-nos i celebrem-lo
Lectura de l’evangeli segons sant Joan 20, 19-31
Al capvespre d’aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus,
tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els
digué:—Pau a vosaltres. Dit això, els va mostrar 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 va alenar damunt d’ells i els digué:—Rebeu l’Esperit
Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó. Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l’anomenat Bessó, no era allà
amb els altres deixebles. Ells li van dir:—Hem vist el Senyor. Però ell els contestà:—Si no
li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà
dins el costat, jo no creuré pas! Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada
en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es
posà al mig i els digué:—Pau a vosaltres. Després diu a Tomàs: —Porta el dit aquí i mira’m
les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient. Tomàs
li va respondre: —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 seus deixebles molts
altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han
estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, tingueu vida
en el seu nom.

Salmo responsorial: 117
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.
La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor es excelsa. / No
he de morir, viviré / para contar las hazañas del Señor. / Me castigó, me castigó
el Señor, / pero no me entregó a la muerte.
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.

Escriure cartes
El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha dit en el Parlament: “tots els governs de l’estat
espanyol que hi ha hagut en democràcia, tots, han parlat –s’han assegut davant una taulaamb la organització terrorista ETA. I ara, han estat i són incapaços de dialogar amb el
moviment reivindicatiu i pacífic –sense violència- que hi ha a Catalunya”.
Per si voleu escriure cartes a tots els presos («era a la presó i vinguéreu a veure’m»Mt
25,36), aquí van les seves adreces:
Carles Puigdemont
JVA Neumünster
Boostedter Strabe 30
24534 Neumünster
Carme Forcadell Lluís
i Dolors Bassa Coll
Centro Penitenciario Madrid I
Mujeres-Mód. B2
Carretera de Alcalá-Meco, Km 4,5
28805 Alcalá de Hernares, Madrid
Oriol Junqueras i Vies
i Joaquim Forn i Chiariello
Centro Penitenciario Madrid VII
Módulo 7
Ctra. M-241, Km 5,750
28595 Estremera, Madrid

Raül Romeva Rueda
i Jospe Rull i Andreu
Centro Penitenciario Madrid VII, Módulo 3
Ctra. M-241, Km 5,750
28595 Estremera, Madrid
Jordi Turull Negre
Centro Penitenciario Madrid VII Módulo 4
Ctra. M-241, Km 5,750
28595 Estremera, Madrid
Jordi Sánchez i Picanyol
Centro Penitenciario Madrid V, Módulo 8
Ctra. M-609, Km 3,5
28791 Soto del real, Madrid
Jordi Cuixart i Navarro
Centro Penitenciario Madrid V, Módulo 4
Ctra. M-609, Km 3,5
28791 Soto del real, Madrid

