Lectures del 21 de juliol
Diumenge 16 de durant l’any C
1ª Lectura: Gn 18 , 1-10ª
Salm : 14 (16), 1-3a.. 3b-4b. 5
2ª Lectura:: Col 1, 24-28
Evangeli: Lc 10, 38-42.

BATEIG
Aquest diumenge a la 1 del migdia
batejarem a Aron Manchado Nuñez

REUNIÓ CÀRITAS
Nou servei: consultes
Càritas Poblenou fa un nou servei per
aquells que ho necessitin: consultes sobre
prestacions d’atur, baixes malalties,
accident,... càlcul Pensions, salaris/nòmines,
capitalitzacions d’atur...
Adreçar-se al Servei d’Acollida
dimarts de 7-8.

Servei d’Acollida
Cada dimarts de 7-8 de la tarda

Voluntaris menjador estiu
El menjador necessita per aquest estiu,
per cobrir baixes, nous voluntaris per fer
substitucions

Cada dimarts i dijous a les 8 del vespre
Dissabte: a les 8 del vespre
Diumenge: 10 i 12 del matí

Diumenge 15 de durant l’nny

Jesús, compte amb mi

C.E.ANEM A CAMINAR
El Centre Excursionista farà la seva
assemblea anyal el dia 22 de setembre.Es
farà la programació de les sortides per l’any
2014. Es podran presentar propostes fins
el dia 8 de setembre

L’ evangeli d’ avui és un retrat de nosaltres. A vegades o sovint anem amb
un ritme ràpid, a la nostra, l’ altre que s’ esperi, que no ens compliquin la vida.

AULA INFORMÀTICA
Aquest estiu no es faran inscripcions
per els interessats a les classes d’informàtica
tot esperant fer-ho al setembre al començar
el curs.

EL PAPA A LAMPEDUSA
El primer viatge oficial del Papa amb
els qui més pateixen: els immigrants que
travessen el mediterrà per arribar a Europa.
El Papa ha elogiat els habitants de
Lampedusa que s’han abocat a ajudar a tots
els que arriben a les seves costes, siguin
legals o ilegals.

MENTIDES DELS POLÍTICS
Sobre el deliri nacionalista (català,
esclar) diuen que el Concert de la Llibertat
al Camp Nou va ser un aquelarre: «allà on
hi ha bruixes és perquè hi ha inquisidors»,
ha escrit Joan Ramon Resina

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 205,45
Caixetes ciris ............................... 74,85
Caixetes: ..................................... 68,20
Caixetes Càritas: .......................... 82,55
Menjador .................................. 190,00
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Jesús ens fa un toc d’ atenció
a aquesta ceguesa que no ens
permet veure la realitat. Veient-hi no
hi veiem. Hem de veure i allò que
veiem ens baixi al cor. Que actuem
amb misericòrdia que permeti
alleugerir el patiment de l’ altre; que
ens compadim que vol dir patir
amb.....(cadascú sap rostre i nom) i
no confondre amb la llàstima; però
per sobre de tot apropar-nos amb
amor.
L’ home que pateix i el roben som tots. En la vida trobem dificultats:
malaltia, dolor, manca de feina, soledat... però Jesús és el bon samarità que s’
omple de compassió. I ara ens diu “Doncs tu fes igual”. Que podem dir Jesús
compte amb mi. Ajudaré de part teva per a que notin com estimes. Que
sintonitzi amb el seu estil, la teva actuació i el teu esperit. Que vegi en l’ altre el
germà que he d´ estimar intentant fer meva la regla d’ or: “estima als altres com
a tu mateix”.
V.T. i E.M.
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Lectura del llibre del Deuteronomi Dt 30:10-14
Moisès s’adreçà al poble i li digué: «Escoltaràs el Senyor, el teu Déu, guardant els
seus manaments i els seus decrets escrits en el llibre d’aquesta Llei, i et convertiràs al
Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l’ànima. La Llei que avui et dono no és
massa difícil per a tu, ni es fora del teu abast, No és pas al cel, que puguis dir: Qui és
capaç de pujar-hi per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar?
Ni és tampoc a l’altra banda del mar, que puguis dir: Qui és capaç de travessar per anarla a buscar i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar? Són paraules que tens molt
a prop teu per poder-l complir: les tens als llavis, les tens al cor.»
Salm responsorial 68 (69)
Jo et prego, Senyor,
en aquesta hora propícia;
respon-me, Déu meu, tu que estimes
tant,
tu que salves perquè ets fidel
mira’m, que el teu amor vessa bondat.
Respon-me, Senyor, tu que estimes
tant;
Jo, Déu meu, sóc un pobre sofrent;
queJo, Déu meu, sóc un pobre sofrent;
que el teu ajut em defensi!
Els meus càntics lloaran el nom de
Déu,
reconeixeran la grandesa del Senyor;

Se n’alegraran els humils quan ho
vegin
els qui busquen Déu sincerament
diran
«tingueu llarga vida»
El senyor escolta sempre els
desvalguts
no té abandonats els seus captius.
Déu salvarà Sió
reconstruirà les viles de Judà
hi habiraran els servents del Senyor
ells i els seus fill les posseiran,
hi viuran els qui estimen el nom del
Senyor.

Lectura de lla carta de sant Pau als cristians de Colosses Col 1:15-20
Jesucrist és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu
a creat totes les coses per ell, tant les del cel, com les de la terra, tant les visibles com les
invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat
a ell. Ell existeix abans que tot, i tot es manté unit gràcies a ell. El és també el cap del cos,
que és l’Església. Ell n’és l’origen, és la primícia dels qui retornen d’entre els morts, perquè
ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix;
per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la
terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 10:25-37
En aquell temps, un mestre de la Llei, per provar Jesús, s’alçà i li va fer aquesta
pregunta: «Mestre, ¿què he de fer per tenir l’herència de la vida eterna?» Jesús li digué:
«Què hi ha escrit a la Llei? Què hi llegeixes?» Ell contestà: «Estima el Senyor, el teu Déu,
amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i estima als
altres com a tu mateix.» Jesús li diu: «Has respost bé: fes-ho així i viuràs.» Ell, amb ganes
de justificar-se preguntà a Jesús:«I per a mi, ¿qui són aquests altres?» Jesús prosseguí: «Un
home baixava de Jerusalem a Jericó i caigué en mans de lladres, que el despullaren,
l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava pel mateix camí un
sacerdot que el veié, però passà de llarg per l’altra banda. Igualment un levita, quan arribà
al lloc, passà de llarg per l’altra banda. Per+o un samarità que viatjava per aquell indret,
quan arribà i el veié, se’n compadí, s’hi acostà, li embenà les ferides, després d’amorosirles amb oli i vi, el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se n’ocupà.
L’endemà, quan se n’anava, donà dues monedes de plata a l’hostaler dient-li: Ocupa’t
d’ell i, quan jo torni, et pagarés les despeses que hagis fet de més. Quin d’aquests tres et
sembla que va veure l’altre que hem d’estimar, en l’home que havia caigut en mans dels
lladres?» Ell respongué: «El qui es va compadir d’ell.» Jesús li digué: «Doncs tu fes igual.»
SALMO RESPONSORIAL
Mi oración se dirige a ti, Dios mío,
el dia de tu favor
que me escuche tu gran bondad
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme Senyor,con la bondad
de tu gracia,
pot tu gran compasión , vuélvete hacia mi.
Yo soy un pobre malherido,
Dios mío, tu salvación me levante.
Albaré el nombre de Dios con cantos,

proclamaré su grandeza con acción de
gracias.
Miradlo, los humildes, y alegraos
buscad al Señor y revivirà vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cauticos.
Sel señor salvarà a Sión,
reconstruirà las ciudades de Judá.
La estirpe de sus siervos la heredará
los que aman su nombre vivirán en ella.

El primer viatge oficial del Papa amb els immigrants que entren a
Europa
El Papa a Lampedusa va manifestar la seva solidaritat amb les famílies que han
perdut fills immigrants en el mar i amb els col·laboradors de la seva acollida.

