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Diumenge de Pasqua (C)

La tomba està buida perquè ell viu

INFORMATIU

Diumenge II de Pasqua C, 28
d'abril de 2019.
Ac 5,12-16 / Sl 117 / Ap 1,911a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31
DIUMENGE DE PASQUA
Avui, Diumenge de Pasqua de
Resurrecció, celebrem la solemnitat
més important de l’any a la missa de
les 12 del migdia. La celebració de
la Pasqua ja va començar ahir,
Dissabte Sant, amb la Vetlla
Pasqual.
FESTA A SANT PERE DE RIU
Demà, Dilluns de Pasqua, tindrà lloc
una nova edició de la Festa a Sant
Pere de Riu. Aquest any, la missa,
que se celebrarà a les 12 del migdia,
serà presidida pel bisbe Francesc,
amb motiu de la Visita Pastoral que
està fent als arxiprestats de la
Tordera i el Maresme.
HOSPITALITAT DE LA MARE
DE DÉU DE LOURDES
La Delegació a Pineda de Mar de
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes convoca una reunió oberta a

26, a dos quarts de 8 del vespre, als
locals de la parròquia de Santa
Maria, per presentar el nou delegat i
per informar sobre la 54a
Peregrinació de l’esperança a
Lourdes amb malalts i discapacitats,
que es farà del 25 al 29 de juny.
Prèviament, a les 7, a l’església de
Santa Maria, se celebrarà una missa
en la qual es pregarà per Encarna
Xapellí, que durant molts anys va ser
la Delegada de l’Hospitalitat a
Pineda.
RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres que ve, dia 26 d'abril, hi
haurà el racó de pregària, a dos
quarts de 9 del vespre, a l’església
parroquial.

21 d'abril del 2019

FULL

Col·lecta: ............................. 137,48
Caixetes Ciris ........................ 41,73
Caixetes.................................10,19
Caixetes Càritas: .................... 13,00
Menjador............................... 95,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

A Suïssa, on vaig viure 30 anys, i
concretament a Ginebra, em va tocar
participar en moltes celebracions de la
Vigília Pasqual. Sempre vaig viure i visc, allà
on estigui, amb gran emoció, el cant del
Pregó Pasqual: «Exultin de joia tots els àngels
del cel, exultin els ministres de Déu…» Quina nit tan
joiosa! Només ella va conèixer el moment en què Crist va
ressuscitar d’entre els morts…
En la seva versió cantada en francès, a vegades en canten
una en la qual l'assemblea repeteix diverses vegades:
«Le Christ est ressuscité», «Crist ha ressuscitat». Primer, com
un murmuri suau per després anar augmentant el volum fins a
entonar amb gran goig i amb una veu forta: «Crist ha
ressuscitat»
A la creu no va acabar tot. Jesús ha passat per la mort,
ha estat sepultat però la tomba està buida perquè ell viu.
Aquesta notícia ens omple d'alegria. L'amor ha vençut i amb
Jesús podem fer nous començaments, fins i tot des de
situacions de morts, pors i fracassos. Amb Jesús podem
començar de nou. I recórrer, amb alegria, el camí obert per
ell, en la Galilea de les nostres vides.
María de Jesús Chávez-Camacho
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34a.37-43)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha
passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea,
després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de
Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb
l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la
salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era
amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels
jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara
bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el
poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a
dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell
hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al
poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i
de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que
tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

Salm responsorial [117,1-2.6ab-17.22-23]
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament el
seu amor. / Que respongui la casa d’Israel: / 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.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona
l’edifici. / És el Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n
meravellen.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
(Col 3,1-4)
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu
allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu
allò que és de dalt, no allò que és de la terra.
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu

juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra
vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,1-9)

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan
encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del
sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble,
aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora
del sepulcre i no sabem on l’han posat.» Llavors Pere, amb l’altre
deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre
deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i
veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell
arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol
d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava
aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc.
Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al
sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès
que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.
Nascuts de nou a l’esperança
Jesús Ressuscitat,
gràcies perquè ens obres un horitzó d’esperança
i suscites una fraternitat humana sense límits.
Malgrat els nostres dubtes i les nostres infidelitats,
la teva presència de ressuscitat ens permet
de cantar i proclamar la vida Nova.
El testimoniatge entusiasmat dels germans
serà sempre una crida a creure en tu.
Si, com Tomàs, de vegades refuso d’escoltar-los,
sé que l’amor que em tens trobarà la manera
de fer-me experimentar la teva presència.
Avui, amb tota la sinceritat del cor, jo també et dic:
“Senyor meu i Déu meu”; crec en tu!
Dona’m la fermesa de la fe, perquè pugui ser
suport i testimoni per als germans que dubten.

Josep Codina

