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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 de la MISSA
(CICLE A)
Primera Lectura

Lectura de la primera carta de Sant Joan

NOVA ADREÇA: www.escolapiagandia.org

Tots: El senyor és compassiu i benigne
Evangeli
(1 Jn 3,14-16)

Estimats:
Sabem que hem passat de la mort a la vida; ho sabem
perquè estimem els germans. Qui no estima continua mort.
Totes les persones que tenen odi al seu germà són uns
assassins i, com vosaltres sabeu, no hi ha cap assassí que
tinga dins d’ell la vida eterna.
L’amor vertader, l’hem conegut pel fet que Jesucrist ha
donat la seua vida per nosaltres. Per això també nosaltres hem
de donar la vida pels germans.
Paraula de Déu.
Salm responsorial
R:/
El senyor és compassiu i benigne.
Tots: El senyor és compassiu i benigne.
El Senyor és compassiu i benigne.
Lent per al castic, ric en l’amor.
No ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes.
Tots: El senyor és compassiu i benigne.
Com un pare s’apiada dels fills,
el Senyor s’apiada dels fidels,
perquè sap de quin fang ens van formar,
i es recorda que som pols.
Tots: El senyor és compassiu i benigne.
La vida de l’home dura com l’herba,
la seua florida és com la dels camps;
desapareix quan hi passa la ventada,
i ni es coneix el lloc on era.
Tots: El senyor és compassiu i benigne
Però l’amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre;
la seua bondat s’estén als fills dels fills,
si guarden la seua aliança.

Lectura de l’evangeli segons Sant Joan

(Jn 12,23-28)

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles:
- Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat.
Vós ho dic amb tota veritat: si el gra de blat, quan cau a
terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit.
Els qui estimen la seua pròpia vida, la perden; els qui
no l’estimen en este món, la guarden per a la vida eterna.
Si algú és vol fer servidor meu, que em seguesca, i
s’estarà on jo m’estic.
El Pare honrarà els qui es fan servidors meus.
Paraula del Senyor

ORDEN DE LAS ESCUELAS PÍAS
VICEPROVINCIA DE CENTROAMÉRICA Y
REPÚBLICA DOMINICANA

San José, Costa Rica, 24 de junio de 2011

Queridos hermanos:
Comunicamos que el día de hoy viernes 24
de junio, a las 2:50 p.m., falleció nuestro
querido P. Francisco Ibiza de la Inmaculada
Concepción, a la edad de 84 años. Se
encontraba internado en el Hospital
Calderón Guardia.
Mañana 25 de junio será la misa de cuerpo
presente en la capilla del Colegio Calasanz,
San José, a las 12:30 m.
P. Juan Mendoza, Sch.P.
Secretario Viceprovincial

P. Ibiza. Nació el 4 de febrero de 1927, en
Oliva (Valencia). Ingresó al Noviciado el 17
de agosto de 1942, emitiendo sus votos
simples el 28 de agosto de 1943, y los
solemnes el 26 de febrero de 1949. Fue
ordenado sacerdote el 10 de septiembre de
1950. Nos ha regalado siempre su sonrisa y
gran entrega como escolapio, y hoy 24 de
junio de 2011 ha partido a la casa del Padre,
al lugar que Jesús le ha preparado.
EN LA CASA DE MI PADRE HAY MUCHAS
ESTANCIAS; SI NO FUERA ASÍ, SE LO
HABRÍA
DICHO,
PORQUE
VOY
A
PREPARARLES UN LUGAR (Jn 14, 2).

