VIDA
PARROQUIAL
ECONOMIA 19-5-19
Una promesa que m’omple de pau

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat, dia 18, va fer la
Primera Comunió Lluís Bech de
Careda Ramió. I diumenge passat,
dia 19, la va fer Paula Farré Ruiz.
JORNADA MUNDIAL DE LES
COMUNICACIONS SOCIALS
Diumenge que ve, festivitat de
l’Ascensió del Senyor, se celebra la
Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials. El lema
d’aquest any és: “Som membres els
uns dels altres” (Ef 4,25). De les
comunitats en les xarxes socials a la
comunitat humana.

Josep Codina

CÀRITAS
Acollida: Dimarts, de 19-20
Informació: Dijous, de 18-19 h.
Inscripcions: Dijous, de 19-20 h.
Taller de teatre: Dissabte, de 12-13 h.
HORARI DESPATX PARROQUIAL
Dimecres, de 18-18.30
Dissabte, de 11-12

Diumenge VI de Pasqua (C)
L’Esperit Sant i nosaltres

Quan es fan unes eleccions per escollir
els qui hauran de governar un municipi –com
passa aquest diumenge– o tot un país –com va
passar fa gairebé un mes–, els guanyadors solen
dir que governaran per a tothom. “Seré l’alcalde de
tots, tant dels qui m’han votat com dels qui han preferit altres
candidatures”; o “seré el president de tots”.
En un altre ordre de coses, quan algú és nomenat bisbe d’una
diòcesi, una de les primeres coses que fa és adreçar-se a les persones i a
les comunitats cristianes d’aquella diòcesi manifestant el seu desig de ser
el bisbe de tots, i no pas d’uns quants o d’un sector eclesial. És el que ha
fet Joan Planellas, arquebisbe electe de Tarragona i fins ara capellà de la
nostra diòcesi –per cert, circula una foto seva amb altres capellans
corresponent a la trobada que es va fer a Castanyet amb motiu dels 25
anys de les colònies.
És lloable el desig de ser servidor de tothom, tant en l’àmbit civil
com en l’àmbit eclesial. Qui té aquesta voluntat també té la millor
disposició per resoldre les desavinences que es puguin produir. Els
apòstols i els preveres de les primeres comunitats cristianes van tenir
aquest esperit inclusiu i de concòrdia i així van poder anar solucionant els
problemes que anaven sorgint. Ho reflecteix la primera lectura d’aquest
diumenge (Ac 15,1-2.22-29). La clau es troba en la fórmula que van
utilitzar: “L’Esperit Sant i nosaltres hem cregut que...”. L’Esperit Sant,
com diu l’evangeli d’avui (Jn 14,23-29), ens fa recordar i entendre el que
Jesús ha dit. I ja sabem quin és el seu missatge: reconciliació, unitat i pau.
Amor, en definitiva.
Si les nostres decisions personals i comunitàries procedeixin de
“l’Esperit Sant i nosaltres” afavoriran sempre la inclusió i la unitat.

INFORMATIU

Diumenge Ascenció del Senyor C,
2 de juny de 2019.
Ac 1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 /Lc
24,46-53
C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida dia 27 de maig del 2019 al
VOLCÀ D'AIGUANEGRE

Jesús,
la promesa del teu retorn
em dona molta pau i serenor.
La teva vinguda no em fa pas por,
perquè és l’arribada de l’amic i
germà
que em porta l’abraçada del Pare
i em recorda que, a la Casa Pairal,
ja hi tinc una estada preparada:
el Pare i els germans m’hi esperen!
Aquest pensament m’estimula a
viure
la vida de cada dia amb fidelitat,
obre el meu cor a l’esperança,
i em dona força per superar les
dificultats.
T’agraeixo que em recordis sovint
que penses en mi i que, un dia,
vindràs a buscar-me perquè visqui
per sempre amb tu a la Casa del
Pare.
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Col·lecta.............................. 161,58
Caixetes...................................6,02
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 15,1-2.22-29)

En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als
germans d’Antioquia que si no es feien circumcidar d’acord amb la Llei
de Moisès no podien salvar-se. Això portà una desavinença i una
discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau i
Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d’aquesta
qüestió amb els apòstols i els preveres.
Llavors els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida,
decidiren d’elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i
Bernabé. Els elegits foren Judes, conegut també amb el nom de BarSabàs, i Siles, homes que es distingien com a dirigents en la comunitat
dels germans. Els donaren aquesta carta: «Els apòstols i els preveres
saluden com a germans els germans no jueus d’Antioquia, de Síria i de
Cilícia. Hem sabut que alguns havien vingut d’entre nosaltres sense la
nostra autorització, us havien pertorbat amb les seves opinions i havien
inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimement
d’escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els
nostres estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la
causa del nostre Senyor, Jesucrist. Els qui us enviem són Judes i Siles.
Ells us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit, i és
que l’Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d’imposar
cap altra càrrega que aquestes indispensables: que us abstingueu de
menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats i de
contraure un matrimoni entre pròxims parents. Fareu bé de guardarvos de tot això. Adéu-siau.»

Salm responsorial [66,2-3.5-6.8]
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, / que ens faci
veure la claror de la seva mirada. / La terra coneixerà els vostres
designis, /i veuran tots els pobles la salvació.
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Vós regiu el món
amb justícia, / regiu les nacions amb rectitud, / i guieu els pobles
de la terra.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre, / que us lloïn tots els
pobles alhora. / Que Déu ens beneeixi, / i el venerin d’un cap a
l’altre de la terra.
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 21,10-14.22-23)

L’àngel em transportà en l’esperit dalt una muntanya gran i alta, i
m’ensenyà la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la
presència de Déu, i la glòria de Déu l’envoltava. Resplendia com les
pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Tenia
una muralla gran i alta, amb dotze portes. A les portes hi havia dotze
àngels i dotze noms gravats, que són els de les dotze tribus d’Israel.
Tres de les portes miraven a llevant, tres al nord, tres al sud i tres a
ponent. La muralla reposava sobre un fonament de dotze pedres que
duia els noms dels dotze apòstols de l’Anyell. No hi vaig veure el
santuari del temple, perquè el Senyor, Déu de l’univers, amb l’Anyell,
és el santuari. La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna,
perquè la glòria de Déu l’omple de claror i l’Anyell li fa llum.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 14,23-29)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles : «Qui m’estima
farà cas del que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb
ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, que no són
meves, sinó del Pare que m’ha enviat. Us he dit tot això mentre era
amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en
nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Us
deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que dóna el
món. Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu! Heu sentit que
us deia: Me’n vaig, però tornaré. Si m’estimeu, us alegrareu de saber
que me’n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per
endavant perquè cregueu quan ho veureu.»
@PapaFrancesc: “El Papa Joan XXIII deia: «Mai no he conegut
un pessimista que hagi fet res de bo». El Senyor és el primer a no
ser pessimista i mira contínuament d’obrir-nos a tots nosaltres
camins de Resurrecció”

