Col.lecta: ................................... 104,98
Caixetes ciris ............................... 34,69
Caixetes: ....................................... 3,33
Caixetes Càritas: .......................... 28,00
Menjador .................................... 70,00
Lectures del diumenge 29 d’abril, V
Pasqua
1ª lec. Ac. 9, 26-31 Salm 22 (21)
26c-28, 30-32 3ª lec. 1Jo. 3, 1-2 4ª
lec. Jo 15,

MENJADOR CARITAS
Necessiten voluntaris
El menjador de Càritas necessita
voluntaris per fer el relleu dels que ho han
d’anar deixant.

PREGÀRIES
Som aquí
Som aquí, Senyor, gràcies!
Només tu saps perquè sóc aquí.
Només tu saps què busco,
a què estic disposada/t pel teu Regne.
Només tu coneixes de veritat,
tu saps de què tinc necessitat.
Parla, Senyor, volem escoltar-te.

No saps dir-li: “Avui estic preocupat,
Senyor”?
No saps dir-li: “Estic sense feina,
Senyor”?
No saps dir-li: “Estic de mal humor,
Senyor”?
No saps dir-li: “Em preocupa el meu
fill, Senyor”?
No saps dir-li: “Què vols dir-me avui,
Senyor”?
No saps dir-li: “Gràcies, Senyor”?
No saps dir-li: “Què faig pels altres,
Senyor”?
Veus com saps resar? És qüestió de
posar-s’hi.
I recorda que quan preguis…..
No preguis per a tu, prega pels altres.
Prega sense demanar res.
No demanis que Déu intervingui,
demana que et doni forces i que t’ajudi.
RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ PREGÀRIA
Divendres
27 d’abril,
2/4 de 9
del vespre

Diumenge IV de PASQUA Any B.

Tu em coneixes
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EL QUART DIVENDRES DE CADA MES

A vegades diem: Jo no sé pregar
¿Qui t’ha dit que no saps pregar? No
saps estar en silenci davant el Senyor?
No saps dir-li: “Parla, Senyor, que
t’escolto”?
No saps dir-li: “Avui estic alegre,
Senyor”?

A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

C. E. ANEM A CAMINAR
Dilluns 23, sortida a Vilajuïga per fer
una ruta megalítica. Dissabte 28, Salts i
gorgues del Torrent del Puig.

FULL

Jo no sé pregar

L’evangeli d’aquest diumenge,
el del bon pastor, em porta a
deturar-me en aquest breu fragment:
“Tal com el Pare em coneix i
jo conec el Pare, jo reconec les
meves ovelles i elles em reconeixen
a mi, i dono la vida per elles”.
Jesús, amb aquestes paraules, ens comunica l’experiència de la seva
coneixença entre Ell i el Pare. Igualment nosaltres som convidats a endinsarnos amb fe en aquest misteri i amb total confiança.
El salm 139 té un verset que fa:
“Senyor, has penetrat els meus secrets i em coneixes, tu saps quan
m’assec i quan m’aixeco; descobreixes de lluny estant els meus propòsits,
saps prou bé si camino o si reposo, et són coneguts tots els meus passos”
Quan podem tenir la sort de dir a algú “tu em coneixes”, expressem un
sentiment molt preuat, i segurament a poques persones podem dir això,
humanament parlant.
“El teu jo més autèntic és el coneixement amorós que Déu té de tu”, són
paraules del monjo Hilari Raguer, comentant el salm citat.
Ser conegut/da i estimat/da per Déu, saber que en Ell podem confiar,
passi el que passi, fem el que fem, és el millor regal que podem rebre en
aquesta vida.
La Pasqua ens recorda joiosament que Jesús ressuscitat ens habita com
a casa seva, ens coneix i ens dona la seva vida.
ATG
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Lectura dels Fets dels Apòstols Ac 4:8-12
En aquells dies, Pere, ple de l’Esperit Sant, els digué: —Dirigents del poble i notables: ja que avui ens interrogueu pel bé fet a un malalt, preguntant-nos en nom de qui ha
estat guarit, sapigueu, vosaltres i tot el poble d’Israel, que a aquest home el teniu sa davant
vostre gràcies al nom de Jesucrist, el Natzarè, que vosaltres vau crucificar, però a qui Déu
ha ressuscitat d’entre els morts. Ell és la pedra menyspreada per vosaltres, els constructors,
i que ara és la pedra principal. La salvació no es troba en ningú més, perquè, sota el cel,
Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos.
Salm responsorial 118 (117): 1.4.8, 21-23, 26.28-29
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo! / Perdura eternament el seu amor. /
Més val emparar-se en el Senyor, / que posar confiança en els homes. / Més
val emparar-se en el Senyor, / que fiar-se dels poderosos..
Gràcies, perquè tu m’has escoltat / i has vingut a salvar-me. / La pedra
que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / És el Senyor qui ho ha
fet, / i els nostres ulls se’n meravellen.
Beneït el qui ve en nom del Senyor. /Et beneïm des de la casa del Senyor.
/ Tu et el meu Déu, et dono gràcies, / t’exalço, Déu meu! / Enaltiu el Senyor:
Que n’és de bo! / Perdura eternament el seu amor.
Lectura de la primera carta de sant Joan 1Jo 3:1-2
Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: Déu ens anomena fills seus,
i ho som! Però el món no ens reconeix, perquè no l’ha reconegut a ell. Estimats, ara som
fills de Déu, però encara no s’ha manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà,
serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 10:11-18
En aquell temps, Jesús parlà així: »Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida
per les seves ovelles. El qui va a jornal, el qui no és pastor ni amo de les ovelles, quan veu
venir el llop les abandona i fuig; llavors el llop se n’apodera i les dispersa. És que ell va a
jornal i tant se li’n dóna de les ovelles». Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles, i
elles em coneixen a mi, tal com el Pare em coneix, i jo conec el Pare. A més, jo dono la vida
per les ovelles. Encara tinc altres ovelles que no són d’aquest ramat, i també les he de
guiar. Elles escoltaran la meva veu, i hi haurà un sol ramat i un sol pastor». El Pare m’estima,
perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren, sóc jo qui la dono lliurement.
Tinc poder de donar-la i tinc poder de recobrar-la; aquest és el manament que he rebut del
meu Pare.

Salmo responsorial. 118 (117): 1.4.8, 21-23, 26.28-29
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. / Mejor es refugiarse en el Señor / que fiarse de los hombres, / mejor es
refugiarse en el Señor / que fiarse de los jefes.
Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi salvación. / La piedra
que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. / Es el Señor quien
lo ha hecho, / ha sido un milagro patente.
Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la
casa del Señor. / Tú eres mi Dios, te doy gracias; / Dios mío, yo te ensalzo. /
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia.
“Resurrecció”
Com una tomba, la mentida
la mala llei, el jutge injust,
la presó arbitrària, la veu prohibida,
la llibertat truncada, la paraula perseguida,
l’abús de poder, el governant adust:
cal ressuscitar de tantes ignomínies!
Potser per això, molt abans de morir,
ja et preguntes sovint què deu voler dir ressuscitar:
que decebedor seria que fos recuperar
el pobre cos mortal, la ment distreta i obstruïda,
i no pas guanyar –en amor, en plenitud,
en pau, en justícia, en obertura, en salutel cel nou i el món nou d’una nova harmonia!
I intueixes –mig per la fe, mig pel dol, mig per la ira-,
que potser ressuscitar
sigui molt més que una ingènua i humana fantasia
davant d’un cos caduc, o d’un amor malferit,
o de l’absurditat injusta d’un món sense sentit:
que sigui l’esplendor de la revolta divina
contra el dolor, la mort, el poder, la injustícia i l’oblit.
(poema del poeta i científic David Jou, escrita en aquesta Pasqua 2018)

