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Si no vas a Missa estes Lectures t’acostaran a una sintonia més clarificadora, solidària i bella. Si vas, et serviran de record i preparació. I si no hi vas, però
vols anar, t’ajudaran a acostar-te a la porta.

LECTURES del DIUMENGE SISÉ de PASQUA
(CICLE A)

Lectura dels Fets dels Apòstols
8, 5-8.1417
En aquells dies, Felip baixà a la província de
Samaria, i predicava el Messies als de la regió.
Unànimement, la gent feia cas de Felip després
de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: els
esperits impurs eixien de molts posseïts, bramant
tant com podien i molts invàlids o paralítics
recobraven la salut. La gent d'aquella província
se n'alegrà molt.
Quan els apòstols, a Jerusalem, sentiren dir que Samaria
havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi
anaren, i pregaven per ells perquè reberen l'Esperit Sant, que
encara no havia vingut sobre cap d'entre ells; només havien
estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els
imposaven les mans, i rebien l'Esperit Sant.
Paraula de Déu.
salm responsorial
R/
Aclama a Déu, tota la terra.
Aclama a Déu, tota la terra.
Canteu la glòria del seu nom,
canteu la seua fama gloriosa.
Digueu a Déu:
«Que ho són d'admirables, les vostres
obres!» R/
«Tota la terra es prosterna
davant vostre
i canta la glòria del vostre nom.»
Veniu a contemplar les gestes de
Déu.
Que n'és d'admirable el que fa amb
els hòmens! R/
Convertí la mar en terra
ferma,
passaren el riu a peu eixut.
Ell és la nostra alegria,
ell, que sempre governa amb el seu
poder. R/
Veniu, fidels de Déu,
escolteu-me;
vos contaré allò que ha fet per mi.
Beneït siga Déu: no ha refusat la
meua súplica,
ni m'ha negat el seu amor. R/
Lectura de la primera carta de sant
Pere
3, 15-18
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Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com
a Senyor. Estigueu sempre a punt per a
donar una resposta a tothom qui vos demane
la raó de l'esperança que teniu; però feu-ho
serenament i amb respecte. Guardeu neta la
vostra consciència; així, els qui critiquen la
vostra bona conducta de cristians, s'hauran
d'avergonyir d'haver-ne malparlat. Si és voler
de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que
per haver obrat malament. També Crist morí
una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels
injusts, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però,
per l'Esperit, fou retornat a la vida.
Paraula de Déu.
al·leluia
Qui m'estima, farà cas de les meues paraules, diu el Senyor;
el meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell.
 Lectura de l'evangeli segons sant Joan
14, 15-21
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
– «Si m'estimeu, guardareu els meus manaments;
jo pregaré el Pare
que vos donarà un altre Defensor,
l'Esperit de la veritat,
perquè es quede amb vosaltres
per sempre.
El món no el pot rebre,
perquè no és capaç de veure'l ni
de conèixer-lo,
però vosaltres sí que el coneixeu,
perquè habita a casa vostra i està
dins de vosaltres.
No vos deixaré òrfens:
tornaré a vindre.
D'ací a poc, el món ja no em
veurà,
però vosaltres sí que em veureu,
perquè jo visc, i vosaltres també
viureu.
Aquell dia, sabreu que jo estic en
el meu Pare,
i vosaltres en mi, i jo en vosaltres.
El qui m'estima,
és aquell que té els meus
manaments i els compleix;
el meu Pare l'estimarà,
i jo també l'estimaré i me'l faré
conèixer clarament.»
Paraula del Senyor

LITÚRGIA DE LES HORES: II setmana salteri i Pasqua
Diumenge vinent, VI de Pasqua:
Ac 8,5-8.14-17 / Sl 65 / 1Pe 3, 15-18 / Jn 14,15-21
Dilluns 30, Sant Ferran rei:
Ac 16,11-15 / Sl 149 / Jn 15,26-16,4a
Dimarts 31, Visitació de la Mare de Déu:
So 3,14-18 (o bé: Rm 12,9-16b / Is 12,23.4bcd.5-6 / Lc 1,39-56
Dimecres 1, Sant Justí, mr:
Ac 17,15.22-18,1 / Sl 148 / Jn 16,12-15
Dijous 2, Sant Marcel·lí i sant Pere, mrs:
Ac 18,1-8 / Sl 97 / Jn 16,16-20
Divendres 3, Sant Carles Luanga i
companys, mrs:
Ac 18,9-18 / Sl 46 / Jn 16,20-23a
Dissabte 4:
Ac 18,23-28 / Sl 46 / Jn 16,23b-28

Diumenge vinent, l’Ascensió del Senyor:
Ac 1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20.

Viure en l’amor
Jesús de Natzaret va ser un gran personatge
que va viure al segle I. Els seus gestos prodigiosos cridaven
l’atenció de la gent del seu temps. Els seus ensenyaments sobre
tota mena de temes eren escoltats de bon grat per la saviesa que
contenien. Tanmateix, tot això no és suficient per explicar qui és
ell per als cristians. Segons la fe cristiana, Jesús és molt més que
un gran personatge del passat. És qui ha ressuscitat i ara viu per
sempre, present enmig nostre.
Abans de morir, Jesús parla amb els seus deixebles, i ho fa en
termes de relacions personals que duren per sempre. Els
assegura que encara que muira no els deixarà sols, que
continuarà amb ells. D’una forma nova, invisible però ben real. Ja
no serà una presència física sinó una experiència interior, del cor.
Per això parla de la vinguda de l’Esperit, la nova manera que té
Déu de ser a prop de cada persona.
Ser cristià no és principalment saber coses sobre Jesús i
procurar viure segons els seus valors. Ser cristià és viure unit a
Crist, ressuscitat i vivent per sempre. És tenir l’Esperit Sant,
presència divina que continua la presència i la tasca de Jesús,
que fa comprendre el seu ensenyament i dóna força per posar-lo
en pràctica.
És acollir la vida de Déu en nosaltres i entrar en aquesta relació
de coneixement i d’amor que caracteritza la relació entre el Pare,
el Fill i l’Esperit.
Certament, Jesús també parla de guardar els seus manaments,
però no en un context d’autoritarisme i d’imposició, sinó en un
ambient de relació personal i d’amor. Fins al punt que el seu
manament és el d’estimarse els uns als altres tal com ell ha
estimat. Jesús ha estimat amb generositat, amb esperit de servei,
amb una donació total. Demanar això no és cap manament
arbitrari, sinó mostrar el camí que porta la pau entre els homes i la
felicitat permanent a qui el segueix.
Agustí Borrell
—————————————————————————————

«Vida eterna»
Mercedes Salisachs, excel·lent escriptora barcelonina, autora de La
gangrena, premi Planeta, i de moltes altres obres, el nom de les
quals és reconegut internacionalment, ha afirmat:
—«El meu fill Miguel va morir als 25 anys d'edat a causa d'un
accident de trànsit. Quan va morir, al principi em vaig rebel·lar… però
vaig meditar… i ho vaig acceptar.
—»Avui dia, el seguisc sentint a prop… Tinc la sort de ser una
persona creient… (Vegeu: Palabras para el sufrimiento, Edit. STJ).

—»La idea de la mort no em fa por.
M'encanta. Estic esperant que em
criden… Morir és nàixer… Com deia
Carmen Martín Gaite, a qui també se li
va morir un fill de 28 anys: ―El rar no és
morir… el rar és viure…‖
—»El plaer… mata la felicitat… El sexe
dura uns anys… i l'ànima dura
eternament…
—»Jo mai he volgut triomfar en aquest
món… sinó en l'Altre… Només vull
triomfar en l'Altre Món…
—»Esperar… és viure… L'esperança…
ens dóna vida…
—»Crec fermament en la Vida eterna…
Si no, no tindria sentit… gens.» La Vida
Eterna… pretén ser l'expressió de la plenitud… i de l'absoluta
perfecció d'un ésser. Per açò l'eternitat… és la manera de ser pròpia
de Déu… El cel… consisteix a poder viure la vida de Déu que, en
conseqüència, serà una vida perfecta… totalment realitzada…
plenament satisfeta, feliç.
J. M. Alimbau
—————————————————————————————————

Marcar la X de l’Església en la Declaració de la Renda

NO ET COSTARÀ MÉS,
NO ET TORNARAN MENYS

Fa un quart de segle es va establir a l’Estat espanyol el sistema
d’assignació tributària per a finançar l’Església catòlica, a partir de les
Declaracions de la renda.
Actualment cada contribuent pot decidir
marcant la X que el 0,7% dels seus
impostos es destinen a l’Església i amb
una altra X, també un 0,7% a altres
finalitats socials.
Cal tenir present que aquesta és l’única
font de finançament de què disposa
l’Església catòlica. L’Estat no fa cap
aportació en els seus Pressupostos
Generals
amb
destinació
al
manteniment i funcionament de
l’Església com a institució.
Marcar la X en la declaració no suposa,
en cap cas, increment fiscal ni cap
retallada en el cas de tenir dret a devolució.
En les Declaracions negatives també es pot marcar la X
La X es pot marcar en totes les declaracions, en les negatives també.
Aquestes dues assignacions, la X de l’Església catòlica (0,7%) i la
d’altres finalitats socials (un altre 0,7%), són
les úniques que els contribuents podem
destinar.
Per tant, és important marcar-les les dues, ja
que el 0,7% d’altres destinacions socials és
igualment important i beneficiós. No
desaprofitem aquestes oportunitats.
La crisi també es deixa sentir
El nombre de Declaracions de la Renda que
assenyalen la X per tal que el 0,7% es
destine a l’Església catòlica han pujat (de
7.195.155, les declaracions en l’exercici del
2008, a 7.260.138 en l’exercici del 2009), però el volum de recaptació
ha baixat lleugerament, uns tres milions d’euros, a causa
principalment del fet que molts dels contribuents amb obligació de
declarar varen tenir menys beneficis.
Igualment altres persones pel seu baix volum d’ingressos no han de
presentar la Declaració de la Renda i, en aquest cas, no hi ha
possibilitat d’assenyalar el destí dels impostos.

