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Diumenge IV de Pasqua (C)

Fidelitat, llum, paraula.

Avui el Senyor Ressuscitat ens parla d’una manera nova, igual que ho va
fer als seus deixebles. La Llum que Ell ens dóna, és la Llum del Crist Pasqual.
Obrim el cor i la nostra ment i ens farà testimonis de la seva Paraula.
Pau i Bernabé en els Fets dels Apòstols en donen tres pautes ben concretes:
- “Mantingueu-vos fidels a la gràcia de Déu”- Ho sabem prou bé, que
el fonament de la fidelitat és l’amor. I també que Déu Pare ens estima molt,
moltíssim... Preguntem-nos amb molta sinceritat: Escolto la veu que Déu Pare
em posa dins del meu cor?... De debò que Crist, és el meu íntim amic?... Faig el
que Ell em diu amb tota FIDELITAT, fent camí amb Ell?...
- “T’he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als límits
de la terra”- Crist, clavat en la creu i unit al Pare, ens va fe U amb Ell per ser
portadors a tota la humanitat de la seva LLUM. Llum plena de fe. Llum plena de
bondat. Llum plena de vida. I Llum plena de la seva PARAULA....
-“Pau i Bernabé perseguits i expulsats del seu territori”- El claretià Pere
Casaldàliga deia una vegada i una altra: - “Preguntem-nos amb tota sinceritat com

INFORMATIU

Diumenge V de Pasqua C, 19 de
maig de 2019.
Ac 14,21b-27 / Sl 144 / Ap 21,1-5a
/ Jn 13,31-33a.34-35
C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida cultural el dia 18 de maig
del 2019 a la COLONIA GUELL
ENTERRAMENT
El 5 de maig passat vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família de Ceferina Muñoz
Toribio, de 95 anys.
GRUP DE CELEBRACIONS
Dilluns, dia 13, reunió, a les 8 del
vespre, als locals de la parròquia.
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l’Església, si som testimonis veritables d'aquest Crist Pasqual i si som perseguits
com el mateix Jesús”.- Aquesta persecució ve pels mitjans de comunicació social

FULL

Col·lecta.............................. 135,53
Col·lecta(28-4-19) ................ 82,44
Caixetes Ciris ........................ 50,58
Caixetes Càritas: .................... 12,20
Menjador............................... 60,00

GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
El proper dissabte, dia 18, tindrà
lloc la darrera sessió d’aquest curs
dels grups de reflexió cristiana –
catequesi. Es farà, com és habitual, a
dos quarts de 7 de la tarda als locals
de la parròquia.
INSCRIPCIONS A LA
PEREGRINACIÓ DE
L’ESPERANÇA
Continua obert, fins al dia 25
d’aquest mes, el període
d’inscripcions a la Peregrinació de
l’Esperança a Lourdes amb malalts i
discapacitats. Salvador Torrent (tel.
937691935 i 699293123), delegat
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lourdes a Calella i a Pineda serà
als de la parròquia de Santa Maria
de Pineda 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).

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

o també de la mateixa situació interna retrògrada de l'Església...Per això cal convertir-nos personalment i de forma comunitària. És a dir,
saber estimar, saber perdonar el passat i amb Crist sentir-nos alliberats per la fe,
tot deixant-nos conduir per l’Esperit Sant fent camins nous, comunitats noves,
Església nova amb el Crist Ressuscitat.
Creiem per sempre més, el que Jesús ens diu en l’evangeli; “-Que si
estem amb el Pare, ningú no ens podrà treure del seu costat, ja que Jesús i
el Pare són “U” i nosaltres “U”, amb Ells”-.
Estar amb Jesús i amb el Pare, és estar amb tota la Humanitat. És a dir:
estar al costat dels febles, al costat dels que pensen diferent, al costat d’aquells
que em costa perdonar, al costat d’aquells que em fan una mala passada, els que
vénen de lluny i com a germans i fills d’un mateix Pare i Jesús Mestre i Pastor,
els incloem a la nostra comunitat, al nostre costat, fent un camí de fe i recerca...
Obrim el cor ple de pau, justícia i amor a tothom, formant una gran
família de creients perquè som salvats pel Crist. I junts expressem amb l’Esperit
del Senyor: “Perdura eternament el seu amor i ‘Ell, és fidel per segles
infinits” Amén-Al·leluia!
P.V.Ll.

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 13,14.43-52)

En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de
Perga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la
sinagoga i s’assegueren. Quan ja es dispersava la gent reunida a la
sinagoga, molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ells
els parlaven, mirant de persuadir-los que es mantinguessin fidels a la
gràcia de Déu. El dissabte vinent gairebé tota la ciutat es reuní per
escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud,
s’engelosiren tant que es posaren a impugnar amb paraules injurioses
tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia:
«Era el nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu.
Però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu vosaltres mateixos
indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així
ens ho té ordenat el Senyor: “T’he fet llum de les nacions perquè portis
la salvació fins als límits de la terra”.»
Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n’alegraren, i lloaven la
paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es
convertiren a la fe. La paraula del Senyor s’escampava per tota la regió.
Però els jueus instigaren les dones devotes més distingides i els
principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Bernabé,
fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de protesta,
s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar, i se n’anaren a Iconi.
Els convertits de nou vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant.

Salm responsorial [99,2-3.5]
Aclameu el Senyor arreu de la terra, / doneu culte al Senyor
amb cants de festa, / entreu davant d’ell amb crits d’alegria.
Reconeixeu que el Senyor és Déu, / que és el nostre creador i
que som seus, / som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Que n’és de bo el Senyor! / Perdura eternament el seu amor, /
és fidel per segles i segles.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 7,9.14b-17)
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut
comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els

pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, vestits
de blanc i amb palmes a les mans. Un dels ancians em digué: «Aquests
són els qui vénen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la
sang de l’Anyell, i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de
Déu, donant-li culte nit i dia dins el seu santuari. El qui seu en el tron els
protegirà amb la seva presència, mai més no passaran fam, mai més no
passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor, perquè l’Anyell que
està en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la
vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.»

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 10,27-30)

En aquell temps, digué Jesús: «Les meves ovelles reconeixen la
meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la
vida eterna: no es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans.
Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà
arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u.»
Soc de la colla!
Jesús,
amb la imatge del Bon Pastor i del ramat
em fas comprendre que soc de la teva colla
i que això m’obliga a ser solidari.
En la colla dels teus deixebles hi trobaré
ajuda per ser-te fidel i seguir-te.
Si me n’allunyo i vaig per camins perillosos,
sempre hi haurà germans i germanes
que vindran a mi i em faran prendre consciència
del perill que corro, i m’oferiran la mà
per conduir-me novament cap a la colla,
on hi trobaré comprensió, perdó i ajuda.
Ets el Bon Pastor que es preocupa
de cadascun de nosaltres i suscita en els altres
el desig i la decisió d’ajudar-nos a retrobar
el camí de la vida i, amb ell, la felicitat
i l’alegria de sentir-nos estimats i valorats.
No em deixis mai sol, encara que sembli
que vull passar de tu. Saps que et necessito!

Josep Codina

