Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
8 de setembre del 2013 Núm. 500

Lectures del 15 de setembre
Diumenge 24 de durant l’any C
1ª Lectura: Ex 32, 7-11. 13-14
Salm : 50 (51), 3-4. 12-13. 17 i 19
2ª Lectura:: 1 Tm 1, 12-17
Evangeli : Lc. 15, 1-11.

Diumenge 23 de durant l’nny
L’11 de setembre, reivindiquem
que som un poble, som una nació

CELEBRACIONS
DE LA PARAULA
Aquest cap de setmana 7 i 8 de
setembre, a l’horari habitual de les eucaristies
hi haurà Celebració de la Paraula.
El divendres dia 13 es reuniran els
catequistes per parlar del començament de
curs dels grups de reflexió-catequesi.
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L’11 de setembre de 1714 és
la culminació de la Guerra de
Successió Espanyola (aquella que va
acabar un any abans amb el Tractat
d’Utrecht on van donar Gibraltar als
anglesos a compte que no
recolzessin les Constitucions
catalanes) i la instauració de
l’Absolutisme borbònic amb la
darrera defensa de Barcelona
després de 14 mesos de setge
davant el duc de Berwick durant la
Guerra de Successió en la que els
Borbóns (Felip V) i els Àustries
(amb l’Arxiduc Carles) varen lluitar
per tota Europa per la corona
d’Espanya, on va adquirir caràcter
de guerra civil ja que els partidaris
d’ambdós candidats estaven
repartits per tot el territori,
concentrant-se els filipistes a la part
de la Corona de Castella (Castella,
Andalusia i nord-oest de la
península), i els austriacistes a la
Corona d’Aragó (Regne d’Aragó,
Principat de Catalunya, Regne de
València i Regne de Mallorca). Amb
la victòria de Felip V, s’implantà un
sistema polític uniforme a gairebé

tots els seus dominis, que a partir d’aquell
moment comprengueren, a més de la
Corona de Castella, la d’Aragó. Es van
derogar els Furs locals i les institucions
d’autogovern abans respectades per la
Casa d’Àustria a tots els regnes declarats
austriacistes.
Aquella derrota va significar per a
Catalunya la pèrdua de la seva sobirania
nacional. Amb la promulgació del Decret
de Nova Planta es van abolir les
institucions catalanes, les llibertats
nacionals i les lleis pròpies, i es va prohibir
l’ús del català i les manifestacions
culturals catalanes.
Apostem pel dret a decidir. Som
un poble que volem decidir nosaltres. Les
urnes diran el que volem. Per més que
ens vulguin enganyar i fer agafar por, per
més que els polítics hagin d’anar a remolc
de la societat civil -i que això és una
avantatge- el moviment és imperable,
precisament per això: és la societat civil
qui passa al davant.
Gibraltar se’ls ha preguntat dues
vegades. Volen ser anglesos. Qui pot tenir
por que se’ns pregunti el que volem?
R.M.
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Lectura del llibre de la Saviesa Sa 9:13-18
Quin home pot conèixer què desitja Déu? Qui pot descobrir la voluntat del Senyor?
Perquè els raonaments dels mortals són insegurs, són incertes les nostres previsions: el cos
que es descompon afeixuga l’ànima, aquesta cabana de terra és una càrrega per a l’esperit,
capaç de meditar. Si amb prou feines ens afigurem les coses de la terra, si ens costa
descobrir allò mateix que tenim entre mans, qui haurà estat capaç de trobar un rastre de les
coses del cel? Qui hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la
saviesa, si no haguéssiu enviat de les altures el vostre Esperit Sant? Així s’han redreçat els
camins dels habitants de la terra, els homes han après a conèixer què és del vostre grat, i la
saviesa els salva.
Salm responsorial 89 ( 90)
Tu fas tornar els homes a la pols dientlos:
«Torneu-vos-en, fills d’Adam.»
Mil anys als teus ulls són com un dia que
ja ha passat,
com el relleu d’una guàrdia de nit.
T’emportes els homes com si fossin un
son;
al matí s’espiguen com l’herba,
com l’herba que s’espiga i floreix,
però al vespre es marceix i s’asseca.
Ensenya’ns a comptar els nostres dies

per a adquirir la saviesa del cor.
Calma’t, Senyor, què esperes?
Sigues pacient amb els teus
servents.
Que cada matí ens saciï el teu
amor,
i ho celebrarem amb goig tota la
vida.
Que la tendresa del Senyor, el
nostre Déu,
reposi damunt nostre.
Referma l’obra de les nostres
mans;
sí, dóna-li fermesa.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 14:25-33
En aquell temps, Jesús anava amb molta gent; ell es girà i els digué: «Si algú vol venir
amb mi i no m’estima més que el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les
germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu
per venir amb mi, no pot ser deixeble meu. Suposem que algú de vosaltres vol construir
una torre. No us asseureu primer a calcular-ne les despeses, per veure si teniu recursos per
acabar-la? Perquè, si després de posar els fonaments, no podíeu acabar l’obra, tots els qui
ho veurien començarien a burlar-se’n i dirien: “Aquest home havia començat a construir,
però no pot acabar”. Si un rei vol anar a combatre amb un altre, no s’asseurà primer a
deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que
no pot, quan l’altre encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així també ningú de
vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.»
Salmo responsorial
Haces que el hombre vuelva al polvo
cuando dices: “volved al polvo, seres
humanos”.
En verdad milaños para ti son como el
dia de ayer. que pasó.
¡son una cuantas horas de la noche!
Arrastras a los hombres con violencia,
cual si fueran solo un sueño,
son com la hierba, que brota i florece a
la mañana,
pero a la tarde se marchita y muere.
Enséñanos a contar gien nuestros días,

Lectura de la carta de sant Pau a Filèmon Flm 1, 9b-10, 12-17
Estimat: Jo, Pau, ambaixador de Crist, i pres per causa d’ell, recorro a tu intercedint
a favor del meu fill Onèsim, jo que l’he engendrat en la fe estant a la presó. Ara te’l retorno
com si t’enviés el fruit de les meves entranyes. Jo hauria volgut retenir-lo al meu costat,
perquè em servís en lloc teu mentre seré a la presó per causa de l’evangeli, però no he
volgut fer res sense el teu consentiment: no m´hauria agradat obligar-te a fer un favor com
aquest, si tu no el feies de bon grat. Qui sap si, providencialment, Onèsim se separà un
moment de tu perquè ara el recobris per sempre, i no com esclau, sinó molt més que això:
com un germà estimat. Ho és moltíssim per a mi, però més encara ho ha de ser per a tu,
tant humanament, com en el Senyor. Per tant, si em comptes entre els qui tenim part en uns
mateixos béns, rep-lo com em rebries a mi mateix.

Pregària
Volem ser, Senyor, instrument de la
teva Pau.
On hi ha humiliació i el menyspreu,...
anem a posar-hi afecte i apreci a les persones.
On hi ha compliment social i aparença,...
volem posar-hi l’honestedat i un cor sincer.
On hi ha l’egoisme, la indiferència i la
fredor... anem a posar-hi amor, entrega i
atenció humana.

para que nuestra mente alcance sabiduría.
Señor, ¡vuévate a nosotros
¿Cuanto más tardarás?
¡Ten compasión de estos siervos tuyos!
Llénanos de tu amor al comenzar el
día,
y alregres cantaremos toda nuestra
vida
que la bondad del señor, nuestro Dios
esté sobre nosotros
¡Afirma, Señor, nuestro trabajo.
On hi ha violència, males cares i
odi,... Volem la pau, l’amabilitat i alegria.
No volem buscar ser valorats, ...
però sí valorar als altres,
No volem ser correspostos,....però
sí correspondre, sense rebre cap favor a
canvi.
No volem tornar mal per mal, o l’ull
per l’ull,... però sí donar amor, el perdó i
la comprensió.

