EL PROFETA JEREMIES

Lectures del 25 d’agost
Diumenge 21 de durant l’any C
1ª Lectura: Is 66, 18-21; Salm : 116
(117), 1-2; 2ª Lectura:: He 12, 5-7.
11-13; Evangeli : Lc. 13, 22-30.

RACÓ DE PREGÀRIA
Aquest mes d’agost i setembre no hi
haurà el Racó de Pregària
CÀRITAS POBLENOU
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Jeremies és el profeta dels anys 627 a.
de C. És el profeta que anunciava la
destrucció de Jerusalem, del temple i la fi del
regne de Judà, per la qual tothom es va posar en contra seva: poble, reis i sacerdots.
Regnava Josies, un bon rei que
aconsellat per jeremies va fer tot el possible
perquè el poble fos fidel a l’Aliança del Sinaí.
Quan va morir Josies, els seus successors no
van fer cas de la predicació de Jeremies, i
aquest va començar a anunciar els càstigs
que sofririen, així com la destrucció del Temple de Jerusalem.
Al rei Joaquim: «Si al teu pare les coses
li van anar bé és perquè va ser just i va ajudar
sempre el pobre i l’oprimit. El qui es comporta d’aquesta manera és perquè em coneix i
m’obeeix. Però a tu l’únic que t’interessa és
fer-te ric, matar gent innocent, abusar i oprimir. Per això, així parla Déu a Joaquim, fill de
Josies: Quan moris, ningú no portarà dol per
tu, t’enterraran com un animal, t’arrossegaran
i et llençaran fora de les portes de Jerusalem
«(Jr 22,15-19)
L’any 597, Nabucodonosor, rei de
Babilònia, va conquerir Jerusalem, els va deportar i emportar el tresor del Temple.
Jeremies aconsellava al poble que no fes res
contra els dominadors, per tal que aquests no
destruïssin la ciutat, però no li’n van fer cas, i
el van acusar de traïdor i el van empressonar.
El 587, Nabucodonosor va atacar-los
novament, va saquejar i incendiar la ciutat
amb el Temple. I va deportar els habitants.
El regne de Judà havia deixat d’existir.
Els babilonis van deixar un governador
al país, però fou assassinat, i els autors van
refugiar-se a Egipte, on s’emportaren
jeremies, que va morir en aquest país. (la
Bíblia dels nens, Claret)

Diumenge 20 de durant l’nny
He vingut a portar foc a la terra
Jesús volia deixar clar que el que Ell anunciava
de part de Déu no era broma ni cap missatge de
“predicador” sinó que Ell anunciava el que vivia i si
vols viure aquest missatge no es pot seguir vivint
amb costums egoistes, acomodades, insolidàries,
injustes. I per aclarir-ho bé, ho va dir amb paraules
fortes, desconcertants a primer cop d’ull.
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Els cristians hem d’aprendre a viure la nostra fe a cada situació que se’ns
presenta. Quants canvis que hem viscut i estem vivint! Cosa que a voltes ens fa
trontollar el sentit de la nostra existència i la nostra fe.
Abans tots érem catòlics (així ens ho havien fet creure), i intolerants amb
els que no ho eren; avui coexistim i acceptem els que pensen i viuen diferentment
(fins i tot el Papa ja ha expressat respecte envers els homosexuals. Més d’un
es deu haver estirat els cabells d’esgarrifança!). Alguns això ho viuen
dolorosament i més quan els propis fills no segueixen aquesta fe i que a voltes
refusen...i això es viu com una divisió (no he vingut a portar la pau sinó la
divisió).
Foc he vingut a portar. Si volem viure tot allò que és Regne de Déu
hem d’anar destruint allò que ens impedeix viure-ho. El foc ho crema tot, ho
destrueix tot.
Si vull viure Regne, he d’estar vigilant sempre per no deixar-me atrapar
per les coses fàcils i còmodes, les que són tranqui-les sense complicacions, a
pensar només en mi, en acumular i no repartir i compartir......
R.M.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del llibre de Jeremies Jr 38,4-6. 8-10
En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei: «Que Jeremies
mori d’una vegada. Aquest home no fa sinó desmoralitzar els guerrers que queden a la
ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no vol el bé del poble, sino la seva perdició.»
El rei Sedequies els respongué: «Està a les vostres mans.» El rei era incapaç de negar-los
res. Ells, doncs, prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del rei,
situada al pati de la guàrdia. L’hi baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua,
sinó fang; Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors Abdemèlec, un home del palau reial,
anà a trobar el rei a la porta de Benjamí i li digué: «Rei, senyor meu, no està bé això que
aquests homes han fet amb el profeta Jeremies: l’han tirat a la cisterna, i ara, que ja no hi ha
pa a la ciutat, es morirà allà dintre de fam.» Llavors el rei donà aquesta ordre a Abdemèlec,
el cusita: «Emporta’t tres homes i treu de la cisterna el profeta Jeremies abans no es mori.»
Salm responsorial
Tenia posada l’esperança en el
Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.
M’ha tret de la fossa profunda,
del llot i del fangar.
Ha plantat els meus peus sobre la
roca
i m’hi sento segur.

Ha inspirat als meus llavis un càntic
nou,
un himne de lloança al nostre Déu.
Tots els qui ho veuen veneren el Senyor
i posen en ell la confiança.
Jo sóc pobre i desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Ets tu qui m’ajuda i m’allibera.
Déu meu, no triguis més!

Lectura de la carta als cristians hebreus He 12:1-4
Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, que ens ensenyen com hem de
viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga i,
sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem
la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme, Ell, per arribar a la
felicitat que li era proposada acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que
havia de passar; així s’assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que
aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu
abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat
fins a vessar la sang.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 12, 49-57
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a la terra. Com
voldria ja veure-la cremar! He de passar la prova d’un baptisme. Com em sento el cor
oprimit fins que no l’hauré passada! ¿Us penseu que he vingut a portar pau a la terra? Us

asseguro que no. És la divisió, el que he vingut a portar. Des d’ara dins una mateixa casa
’hi haurà cinc de dividits: Tres contra dos, i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill i el fill
amb el pare; la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare; la sogra renyirà amb la nora
i la nora amb la sogra.» Deia també a la gent: «Quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot
seguit: ja ve la pluja. I, efectivament, la pluja arriba. I quan el vent bufa del sud, dieu: farà
calor. I en fa. Hipòcrites! Vosaltres sabeu endevinar el temps per l’aspecte de la terra i el
cel, i ara no endevineu quins moments esteu vivint? Per què no judiqueu vosaltres mateixos
què heu de fer?»
Salmo responsorial
En el Señor he puesto toda mi esperanza,
él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito;
me sacó de la fosa mortal, del fango cenagoso;
puso mis pies sobre la roca, aseguró mis
pasos;
Puso en mi boca un cantar nuevo,

una alabanza para nuestro Dios.
Muchos, al verlo,
temerán y confiarán en el Señor.
A mi, pobre Y afligido
no me olvides, Señor
tú eres mi auxilio y mi libertador;
Dios mío, no tardes.

Leonardo Boff, preguntado por el nuevo Papa
¿Piensa que Bergoglio podría abolir el celibato obligatorio? Creo que sí existe
esa posibilidad porque Francisco trae la experiencia del Tercer Mundo, donde el celibato
nunca fue una virtud especial. Veo que puede dar dos pasos: primero, reconocer que hay
100.000 sacerdotes casados en la Iglesia y permitir que vuelvan a su trabajo. Segundo,
que se instituya el celibato opcional. Todas las Iglesias ya han hecho esto y la única que se
resiste es la católica. Y con ello se hace mucho daño.
¿Piensa usted que la Teología de la Liberación puede vivir un nuevo auge a
partir de ahora? Creo que sí. La Teología de la Liberación nació como un intento de
escuchar el grito del oprimido. La manera de actuar del nuevo Papa favorece esta doctrina. Y sería mejor que ni la mencionara, porque podría crear polémica.
¿Cómo ve usted el futuro del catolicismo en Latinoamérica? Creo que el futuro de América Latina no será un futuro de cristianismo. Será una religión nueva donde
habrá muchos elementos cristianos, especialmente los santos, la misa, los ritos como el
bautismo, la eucaristía o el matrimonio, pero también con elementos de la tradición indígena y de las religiones afroamericanas.

