ECONOMIA 13-05-18
Col.lecta: ................................... 181,72
Caixetes ciris ............................... 57,22
Caixetes: ....................................... 7,40
Caixetes Càritas: .......................... 33,20
Menjador .................................... 20,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 745
20 de maig del 2018

C.E. ANEM A CAMINAR
El proper dissabte es farà la sortida al
volcà de la Crosa, a Viloví d’Onyar.

Diumenge PENTECOSTA Any B.

RACÓ DE PREGÀRIA
Dia RACÓ
25, divendres,
a 2/4 de 9 del
DE PREGÀRIA
vespre

Pentecosta: fem comunitat

Diumenge 27 de maig, LA TRINITAT
Dt.4,32-33, 39-40 Salm 32 (31) 45, 6.9, 18-19, 20-22 Rm 8 14-17 Mat
28 16-20

RESPONSABILITAT
Fem avui un demà millor
-Quan et parlin dels altres, no diguis
mai: «no és el meu problema»
-Quan no estiguin d’acord amb tu, no
diguis mai: «no val la pena dialogar»
-Quan et demanin col.laboració, no
diguis mai: «ara no puc»
-Quan es tracti dels teus deures, no
diguis mai: «no tinc temps»
-Quan es tracti dels teus errors, no
diguis mai: «no puc evitar-ho»
-Quan facis mal ús de la llibertat, no
diguis mai: «no sóc cap criatura».
Ningú pot rentar-se les mans del futur
del nostre món. Tots en som responsables.

A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

PENTECOSTA
Pren, Senyor
Pren, Senyor, les nostres pors i canviales per confiança.
Pren, Senyor, el nostre patiment i
canvia’l per creixença.
Pren, Senyor, els nostres silencis i
torna’ls en pregària d’adoració.
Pren, Senyor, les nostres crisis i canviales en maduresa.
Pren, Senyor, el nostre enuig i torna’l
en pau d’esperit.
Pren, Senyor, la nostra soledat i canviala per la contemplació.
Pren, Senyor, el nostre desesper i
torna’l en esperança.
Pren, Senyor, la nostra mort i
converteix-la en resurrecció.
(A.Pangrazzi)

INFORMATIU

A partir del mes de juny, canviarem
l’horari de les misses del diumenge. Ara hi
ha 10 i 12, i a partir de començament de
mes en farem una a les 11 del matí.

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES

FULL

HORARI MISSES
Canvi en l’horari de misses

“Diversos són el homes i diverses les
parles, i convindran molts noms a un sol amor”,
deia Salvador Espriu.
Avui és Pentecosta. Els Fets dels Apòstols
ens expliquen una de les històries més emotives
del Nou Testament. Es trobaven els Apòstols
tots junts i després d’un tro, s’aparegueren llengües de foc que es posaren
sobre cadascun d’ells. I “tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a
expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.”
Més enllà de l’emotivitat de la lectura d’avui, hi ha un missatge que
transcendeix i que cau com una pluja fina a molts fragments de l’Evangeli. Cal
fer Comunitat, perquè som Comunitat. Totes les llengües fan Comunitat. Tots
ens expressem de diverses maneres, tots tenim maneres de pensar i d’opinar
diferent i, malgrat això, tots estem vinculats a Déu Pare i Mare perquè som
Comunitat.
No trobeu que és una gran metàfora? Tots parlem diferent, però tots ens
entenem, perquè tots volem el mateix. Tots volem viure agermanats, tots volem
sentir-nos acollits i tots volem restar sota la mirada protectora de Crist.
Moltes vegades diem que hem d’acollir al foraster, al perseguit, al que
fuig de la fam i de la guerra, al desvalgut. I la millor manera d’acollir-lo és
entendre’l, és comprendre les seves pors i els seus anhels. És obrir-li la porta
de la nostra Comunitat i escoltar-lo. Per què en el fons, tots parlem el mateix i
tots volem el mateix: acollir i sentir-nos acollits. Estimar i sentir-nos estimats.
Escoltar i sentir-nos escoltats.
“Diverses són les parles i diversos els homes, i convindran molts noms a
un sol amor”.
C.G.
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 dels fets dels Apòstols. Ac 2, 1-11
Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com
si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es
trobaven asseguts. Llavors se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen
i es posaven sobre cada un d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit Sant i començaren a
parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit els concedia d’expressar-se.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el
cel. Quan se sentí aquella remor, la gent s’aplegà i van quedar desconcertats, perquè
cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats, deien: No són
galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim en la
nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de
Capadòcia, del Pont i de l’Àsia, de Frígia i de Pamfília, d’Egipte i de les regions de Líbia
tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i
àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu.

de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us
anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que us anunciarà, ho haurà
rebut d’allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us
anunciarà, ho rep d’allò que és meu.

Salm responsorial 104 (103) 1ab, 24. 29b-31
Beneeix el Senyor, ànima meva. / Senyor, Déu meu, que n’ets de gran. /
Que en són de variades, Senyor, les teves obres / la terra és plena de les teves
criatures.

“Pare i Mare Nostre”, que estàs en les flors, en el cant dels ocells, al cor
bategant; que ets a la compassió, la caritat, la paciència i el gest de perdó.

Si els retires l’alè, expiren / i tornen a la pols d’on van sortir. / Quan envies
el teu alè, reneix la creació, / i renoves la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre. / Que s’alegri el Senyor contemplant el que
ha fet, / que li sigui agradable aquest poema, / són per al Senyor aquests cants
de goig.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 15, 26-27. 16, 12-15
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo us
enviaré quan seré amb el Pare, l’Esperit de la veritat que prové del Pare, donarà testimoni
de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni.
Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega
massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement
de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us
anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que us anunciarà, ho haurà
rebut d’allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us
anunciarà, ho rep d’allò que és meu.
Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega
massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement

Salmo responsorial 104 (103·1ab, 24. 29b-31
Bendice, alma mía, al Señor: / ¡Dios mío, qué grande eres! / Cuántas son
tus obras, Señor; / la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran / y vuelven a ser polvo; / envías tu aliento, y
los creas, / y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre, / goce el Señor con sus obras. / Que le sea
agradable mi poema, / y yo me alegraré con el Señor.

PREGÀRIA PARENOSTRE

“Pare i Mare Nostre”, que estàs en mi, que estàs en aquest que jo
estimo, en aquest que em fereix, en aquell que busca la veritat ...
“Sigui santificat el teu Nom” per tot el que és bell, bo, just i misericordiós.
“Vingui a nosaltres el teu regne“ de pau i justícia, fe, caritat, llum i amor.
“Facis la teva voluntat”, encara que els meus precs reprodueixen a
vegades més el meu orgull, que les meves necessitats reals.
“Perdona totes les meves ofenses”, els meus errors, les meves faltes.
Perdona quan es torna insensible el meu cor;
“Perdona”, així com jo intento perdonar a aquells que m’ofenen, fins i tot
quan el meu cor està ferit.
“No em deixis caure en les temptacions” dels errors, dels vicis, de la
crítica, la destrucció i l’egoisme.
“I allibera’m de tot mal”, de tota violència, de tot infortuni, de tota malaltia.
Allibera’m de tot dolor, de tota tristesa i de tota desil·lusió.
Però, encara, si veus que aquestes dificultats són ineludibles en la meva
vida, que jo tingui la força i el coratge de dir: “Gràcies, Que així sigui !!! “

