Diumenge 6 de maig, VI de Pasqua
1ª: Ac 10,25-48; Sl 97; 2ª: 1Jn 4,1116; Ev: Jn 17,11-19

GRUP CELEBRACIONS
Reunió del Grup de Celebracions:
Divendres, 4 de maig, a les 8 del vespre.

GRUPS REFLEXIÓ
-CATEQUESI
Aquest mes de maig acabem les
trobades dels Grups de Reflexió-Catequesi
i ja fins el curs vinent.
Quedaran per reunir-nos el dissabte dia
5 i dia 19 d’aquest mes de maig, pel que
donarem per acabada les trobades per
aquest curs.

CÀRITAS POBLENOU
Acollida:
Càritas Poblenou fa un servei d’acollir
i escoltar i intentar ajudar aquells que passen
moments difícils. S’intenta acompanyar i
donar la mà aquells que ens necessiten. Per
això cada dimarts de 7-8 del vespre el servei
de Càritas està obert per rebre tots aquells
que ho necessitin.
Menjador:
Des del 2009 que s’està fent aquest

(Segueix de dins)
Aconseguir que el Salari Mínim
Inter-professional sigui de 1000 •, segons
el criteri de la UE.
Assegurar unes jubilacions dignes.
Denunciar l’obstaculització de la Renda Garantida Ciutadana i demanem la
seva implementació ja.
Assegurar la defensa dels drets
laborals davant la nova configuració del
treball que s’està donant per les noves
tecnologies.
Impulsar l’economia social solidària
(cooperatives, empreses d’inserció...) com
a veritables alternatives
Modificar la Llei d’estrangeria, per
possibilitar que les persones treballadores
immigrades tinguin el dret a regularitzar la
seva situació sense la condició d’un
contracte d’un any, veritable obstacle que
ho impossibilita
Reduir la jornada laboral mantenint
el mateix sou. Treballar menys per treballar
tothom. Per uns horaris que permetin una
conciliació laboral-personal
Vetllar pel pas dels estudis al món
del treball. Que s’incorpori a la formació
la recerca de feina i els drets laborals en els
currículums acadèmics.
Potenciar l’autoorganització dels
treballadors i treballadores, repensant els
sindicats
(Pastoral Obrera Bisbat Girona)

Diumenge V PASQUA Any B.

Units a Jesús
Lluny de tu no hi ha vida veritable, Senyor,
i per això el meu gran desig
és viure sempre unit a tu.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 192,78
Caixetes ciris ............................... 39,22
Caixetes: ....................................... 4,00
Caixetes Càritas: ............................ 7,20
Menjador .................................... 35,00

servei de donar un plat calent als molts que
ho puguin necessitar. Si us hi voleu fer de
voluntaris ara és un moment ja que se’n
necessiten.

FULL

ECONOMIA 22-04-18

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 742
29 d’abril del 2018

Tant se val si sóc una branca
més o menys vistosa,
si vaig cap a munt o cap avall,
el que vull és que la teva saba
circuli per les meves venes.
Que aprengui a viure la vida
sense queixar-me de les coses que em passen,
preguntant-me en cada situació
què esperes de mi,
ferm en la convicció que,
mentre visqui creient i estimant,
sóc en tu i ets amb mi.
Que el meu primer interès no sigui
la promoció i el benefici personal
sinó el fruit que pugui donar:
fruits de pau, de bondat, de bellesa,
de veritat i de reconciliació,
que són els que venen de tu.
(«La missa de cada dia»)
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 9, 26-31
En aquells temps, Saule va arribar a Jerusalem, i allà intentava d’unir-se als deixebles,
però tots li tenien por, perquè no creien que fos de veritat un deixeble. Llavors Bernabé el
prengué pel seu compte i el va presentar als apòstols. Els explicà com, pel camí, Saule
havia vist el Senyor, i com el Senyor li havia parlat; i encara els contà amb quina valentia
havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d’aleshores Saule convivia amb ells a
Jerusalem i predicava amb valentia el nom del Senyor. També parlava i discutia amb els
jueus de llengua grega, però aquests cercaven de matar-lo. Quan els germans ho van
saber, se’l van endur a Cesarea i d’allí el feren marxar a Tars.
L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. S’anava consolidant, vivia
reverenciant el Senyor i creixia gràcies al consol de l’Esperit Sant.
Salm responsorial 22 (21) 26c-28, 30. 31-32.
Davant els fidels oferiré / els sacrificis promesos. / En menjaran els humils
/ fins a saciar-se, / lloaran el Senyor / els qui sincerament el busquen, / i diran:
“Viviu per molts anys”.
Ho tindran present i es convertiran al Senyor / tots els països de la terra; /
es prosternaran davant seu / gent de totes les nacions. / Fins les cendres de
les tombes l’adoraran, / s’agenollaran davant seu / els qui dormen a la pols.
Serà per ell la vida que em dóna, / els meus descendents li seran fidels. /
Parlaran del Senyor a les generacions que vindran, / i anunciaran els seus
favors / als qui naixeran després, / i els diran: “El Senyor a fet tot això”.
Lectura de la primera carta de sant Joan 1Jo 3:1-2
Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb fets i de veritat. D’aquesta
manera coneixerem que som de la veritat i davant de Déu mantindrem en pau la nostra
consciència. Perquè, encara que la consciència ens acusi, Déu és més gran que la nostra
consciència i ell ho sap tot. Ara bé, estimats, si la consciència no ens acusa, podem estar
plens de confiança davant de Déu i obtindrem d’ell tot el que li demanem, perquè guardem
els seus manaments i fem allò que li plau. I aquest és el seu manament: que creguem en el
nom del seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. Els
qui guarden els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres
per l’Esperit que ens ha donat.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 15, 1-8
En aquells temps Jesús digué als seus deixebles: “Jo sóc el cep veritable i el meu

Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen
fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que
us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en
el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc
el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè
sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s’asseca com les
sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en
mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu.
La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
Salmo responsorial
Cumpliré mis votos delante de sus fieles. / Los desvalidos comerán hasta saciarse, / alabarán al Señor los que lo buscan: / viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor / hasta de los confines del orbe; / en su
presencia se postrarán / las familias de los pueblos. / Ante él se postrarán las
cenizas de la tumba, / ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, / hablarán del Señor a
la generación futura, / contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: / todo lo
que hizo el Señor.

1 de maig
A casa nostra, els polítics no es
cansen de proclamar la recuperació
econòmica del país i el manteniment del
creixement econòmic. Aquesta veritat
n’amaga una altra: el creixement de la
desigualtat i el deteriorament de les
condicions laborals i de vida de molts
treballadors i treballadores.
Sí, la recuperació econòmica
s’està distribuint injustament, essent la
classe treballadora (amb treball o a
l’atur, en situació de jubilació, en
l’economia submergida, sense

papers...) qui suporta la pitjor part de la
situació.
La deriva neoliberal ho converteix tot
en un mercat, on sobretot el que preval són
els beneficis de l’empresa i dels accionistes.
ACTUAR Creiem que cal lluitar plegats
per un treball decent per a tothom, en
correspondència a la dignitat de les persones. Per això fem les nostres propostes i
reivindicacions. Cal:
Garantir uns salaris justos que
perme-tin viure amb dignitat.
(continua al darrera)

