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Diumenge V de Pasqua (C)
UN NOU MANAMENT

A l’Evangeli d’avui, Joan ens recorda
les paraules de Jesús dirigides als seus
deixebles: “Ara el Fill de l'home és glorificat, i
Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que
també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat.
Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un
manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he
estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l'estimació que us tindreu
entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus”.
Amb aquest nou manament Jesús se’ns presenta de nou com el
Fill de l’Home amb la seva visió transformadora de la societat. No
n’hi ha prou amb complir els manaments que Moisès va rebre sinó
que, a més, cal que ens estimem els uns altres.
Aquest manament té un rerefons social que transcendeix de la
primera lectura superficial que en puguem fer. Jesús vol que ens
estimem sense tenir en compte raça, sexe, orientació, origen... Vol
que, estimant-nos els uns altres, la nostra societat sigui més
acollidora, més solidària i més avançada. Vol que, estimant-nos els
uns altres, acollim el refugiat, l’immigrant, el “sense-papers”...
Potser ens caldria fugir del materialisme i buscar el missatge
de Jesús en la radicalitat de l’Evangeli perquè és l’única manera
d’aconseguir una societat avançada, plural, rica en sentiments i plena
d’amor. Només construint aquest tipus de societat ens podrem
transformar en allò que sempre ha volgut Jesús: que siguem
Comunitat.

INFORMATIU

Diumenge VI de Pasqua C, 19 de
maig de 2019.
Ac 15,1-2.22-29 / Sl 66 / Ap 21,1014.22-23 / Jn 14,23-29
C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida dia 25 de maig 2019 a
SANT JAUME DE FRONTANYA
I GORGS DE LA
RIERA DE MERLES
ENTERRAMENTS
El dia 10 de maig passat va haver-hi
la cerimònia exequial per Inés Calls
i Marín, de 81 anys. L’endemà, dia
11 vam acompanyar amb la nostra
pregària la família d’Enriqueta
Vázquez Álvarez, de 101 anys. I el
dia 12 de maig vam celebrar les
exèquies de José González Escobar,
de 63 anys.
PRIMERES COMUNIONS
Els infants que han completat els dos
primers anys de la catequesi
d’iniciació cristiana fan, a partir
d’ara, la Primera Comunió. El
primer d’aquests infants la fa aquest
dissabte, dia 18, a la missa de les 8
del vespre.
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FULL

Col·lecta.............................. 115,83
Caixetes...................................3,90
Caixetes Ciris ........................ 49,07
Caixetes Càritas: ...................... 5,74

PEREGRINACIÓ DE
L’ESPERANÇA A LOURDES
La setmana entrant és la darrera per
inscriure’s a la Peregrinació de
l’Esperança a Lourdes amb malalts i
discapacitats. Cal adreçar-se a
Salvador Torrent (tel. 937691935 i
699293123). 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).
RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres que ve, dia 24 de maig, hi
haurà el racó de pregària, a dos
quarts de 9 del vespre, a l’església
parroquial.
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 14,21b-27)

En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a
Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es
mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de
Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres en
cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren
al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de
Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula,
baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la
comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a
terme l’obra que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la
comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells, i que
Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.

Salm responsorial [144,8-13ab]
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran en
l’amor. / El Senyor és bo per a tothom, / estima entranyablement
tot el que ell ha creat.
Que us enalteixin les vostres criatures, / que us beneeixin els
fidels; / que proclamin la glòria del vostre Regne / i parlin de la
vostra potència.
Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor, / la
magnificència gloriosa del seu Regne. / El vostre Regne s’estén a
tots els segles, / el vostre imperi, a totes les generacions.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 21,1-5a)
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra
d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig
veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem,
abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir
cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on
Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i
el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes
dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses

d’abans han passat.» Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot
sigui nou.»

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 13,31-33a.34-35)

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el Fill de
l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en
ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben
aviat.
»Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us
dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo
us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us
tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»
La novetat de la teva paraula

Jesús,
quan a l’Evangeli em dius que ens dónes
un manament nou que parla de l’amor,
a primera vista, no veig que sigui massa nou.
Tots els homes i dones del món volen ser estimats.
Però, pensant-hi bé, crec que la novetat
del teu manament rau sobretot
en les característiques de l’amor que em proposes.
• He d’estimar amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el
pensament, amb tot el meu ésser.
• He d’estimar tothom, compartint amb els altres el que soc i el
que tinc.
• He d’estimar fins i tot els que no m’estimen, els enemics i els
que em perjudiquen; així ho vas fer tu a la creu.
• He d’estimar i estar disposat a perdonar els que m’han ofès,
sense posar cap límit al perdó.
• He d’estimar sempre i tothom, com ens estima el Pare del cel,
perquè tots són germanes i germans meus, filles i fills estimats del
Pare.
Dóna’m el teu Esperit perquè sàpiga estimar
com tu i el Pare del cel ens estimeu.
Josep Codina

