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Diumenge III de Pasqua (C)
«M’estimes més que aquests?» (Jn 21, 1-19)

INFORMATIU

Diumenge IV de Pasqua C, 12 de
maig de 2019.
Ac 13,14.43-52 / Sl 99 / Ap
7,9.14b-17 / Jn 10,27-30
C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida dia 11 de maig 2019 a
RIERA DE GORNERS (Garrotxa)
Hora trobada 8 matí Parroquia
Poblenou
BATEIG
Diumenge passat, dia 28, va ser
batejada en aquesta parròquia Laia
Utrero.
INSCRIPCIONS A LA
PEREGRINACIÓ DE
L’ESPERANÇA
Les persones que desitgin inscriure’s
a la Peregrinació de l’Esperança a
Lourdes amb malalts i discapacitats
que es farà del 25 al 29 de juny,
organitzada per l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes, poden
adreçar-se a Salvador Torrent
Gallart, que és el delegat de
l’Hospitalitat a Calella i a Pineda. Ell
serà, durant el període d’inscripcions
(del 3 al 25 de maig) als locals de la

els dilluns i els dimarts, de 4 a 7 de
la tarda, i els dijous i els divendres al
seu domicili de Calella (C/ Jovara,
264). El seu telèfon és: 93 769 19 35
i 699 29 31 23.
Tan proper com sempre
Jesús,
m’impressiona quan, ja ressuscitat,
et veig tan senzill i tan proper.
Ajudes els teus deixebles i amics
a fer una pesca extraordinària,
els tens preparat l’esmorzar per refer
les forces
i comparteixes amb ells l’amistat a la
vora del foc.
M’impressiona constatar com
després de la Resurrecció
continues comportant-te com abans
i em pregunto perquè els “cristians”,
cobrint-te d’or i de mantells reials
sovint t’hem allunyat de la gent senzilla
i hem ofegat els batecs tan humans
del teu cor.
Penso que Francesc d’Assís, Teresa
de Calcuta,
i tants altres deixebles “amarats
d’Evangeli”,
tenenraó i hancomprès elque tudesitges.
Araencaracontinues inflamantelcors
amb latevapresènciasenzillai quotidiana
en un bocí sagrat de Pa partit i compartit
i amb Paraules senzilles d’amic.
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Caixetes Ciris ........................ 47,87
Caixetes...................................0,15
Caixetes Càritas: ...................... 7,00
Menjador............................... 45,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Aquesta és la pregunta que Jesús ens fa.
Avui l’evangeli té un simbolisme
profund. Joan ens diu: «aquella nit van sortir
sols i no varen agafar res...». Avui també,
sense la presència de Crist no hi ha
evangelització. De matinada, Jesús es fa
present per mitjà de la Paraula. Els seus amics
no saben que és Ell, però només el reconeixen quan en seguir- lo,
les xarxes recullen una pesca abundant.
Avui també, moltes vegades les comunitats cristianes tenen les
“xarxes buides”. Ens falta gent. Potser cal preguntar-se: si a la llum de
l’evangeli, treballem la presència de Crist ressuscitat en la bona
direcció.
No podem quedar-nos en l'«epidermis de la fe». Ens omplim de
paraules, quan potser el més important és que s’escolti el missatge de
Jesús: «Qui no estima, no coneix Déu perquè Déu és Amor» (1 Joan 4,
7). Per això, creure en Crist, no és únicament «acceptar les veritats» de
l’evangeli. Creure en Crist, és sentir que Jesús es va convertint en el
centre del nostre pensament i de la nostra forma de viure.
Quan vivim la bondat, la bellesa i el dolor, tots podem sentir que
vivim, ens movem i existim en comunió amb Déu. Però aquesta realitat
de viure la presència de Déu en el nostre cor, no pot ser mai el
patrimoni ni de la nostra, ni de cap altra religió.
Estimar és sempre «aventurar-se» en l’altre. Estimar a Crist és
estimar el germà i és viure l’evangeli amb una actitud de confiança i
d’entrega. Encara que ens costi, som-hi.
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 5,27b-32.40b-41)

En aquells dies els apòstols comparegueren davant el sanedrí, i el gran
sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir severament
d’ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem
de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’aquest home.»
Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer que obeir els homes. El
Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo
en un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, per
concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en
som testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots
els qui l’obeeixen.» Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de
Jesús, i els deixaren anar. Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí,
contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.

Salm responsorial [29,2.4,5-6.11-12a.13b]
Amb quin goig us exalço, Senyor! / m’heu tret a flor d’aigua
quan m’ofegava, / i no heu permès que se n’alegrin els enemics. /
Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts, / quan ja m’hi
enfonsava, m’heu tornat a la vida.
Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, / enaltiu la seva santedat.
/ El seu rigor dura un instant; / el seu favor, tota la vida. / Cap al
tard tot eren plors, / l’endemà són crits de joia.
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi; / ajudeu-me, Senyor.
/ Heu mudat en joia les meves penes, / Senyor, Déu meu, us lloaré
per sempre.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 5,11-14)
Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels
que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i
miríades de miríades que cridaven: «L’Anyell que ha estat degollat és digne
de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança.» Després
vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar,
totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: «Al qui seu al tron i a l’Anyell
sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.»
Els quatre vivents responien: «Amén.» I els ancians es prosternaren adorant.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 21,1-19)

En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de
Tiberíades. L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el
Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles
més. Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren:
«Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella
nit no pescaren res.
Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els deixebles no el
reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li
contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i
pescareu.» Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi
havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.»
Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s’havia tret i
es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres
de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix.
Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les
brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» Simó Pere
pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres
peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. Jesús els
digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui
era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el
donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia
als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.
[Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: «Simó, fill de Joan,
m’estimes més que aquests?» Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us
estimo.» Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.» Per segona vegada li diu
Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho
sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.» Per tercera
vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Pere s’entristí que Jesús
li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li contestà: «Senyor, vós ho
sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.» Li diu Jesús: «Pastura les meves
ovelles. T’ho dic amb tota veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i
anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et
cenyirà per portar-te allà on no vols.» Jesús li deia això per indicar com seria
la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d’aquestes
paraules, Jesús afegí: «Vine amb mi.»]

