Lectures del 27 de juliol
Diumenge 17 de durant l’any any C
1ª lectura: Gn 18, 20-32
Salm 137(138) 1-3 6-8
2ª lectura: Col 2,. 12-14
Evangeli : Lc 11, 1-13

HORARIS CELEBRACIONS
Dimarts i dijous, a les 8 del vespre
Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, a les 10 i 12 del matí

DIJOUS,
NO HI HAURÀ MISSA
Aquest dijous, dis 25, no hi haurà
l’eucaristia de les 8 de la tarda.

FRASES CÈLEBRES
-Hi ha tres coses a la vida que una
vegada que passen ja no tornen: el temps,
les paraules i les oportunitats
-Si fas un favor no el recordis mai
més... Si el reps, no l’oblidis mai més.
-Enmig d’una gran alegria no facis
promeses. Enmig d’un gran enuig no
responguis a cap missatge. (proverbi xinès)
-L’enveja només existeix en aquelles
persones que no saben acceptar la felicitat
dels altres.

Diumenge 16 de durant l’any

Joan Ferrer i Narcís Comadira, aquest
diumenge dia 21,a les 7 de la tarda i al pati
del Museu-Arxiu de Calella, faran la
presentació i muntatge escènic de l’edició i
traducció que han fet del llibre de la Bíblia
«Càntic dels Càntics», una col.lecció de
poemes d’amor.

Primer donar…després pregar
Ja en el primer patriarca veiem la
disposició a servir, a calm a calmar la
set i la gana dels viatgers, i això és una
de les primeres ensenyances de
l’evangeli.

CÀRITAS
Aquesta setmana, es va fer la reunió
per el Projecte Sostre. Ja s’ha signat el
conveni amb l’Ajuntament i ja es podrà tirar
endavant el projecte que fa molts mesos que
s’hi està treballant.

RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres
dia 26 de juliol,
a 2/4 de 9 del vespre

Abraham fa el servei des de la
humilitat que rep i no des de l’orgull que
dóna.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 181,43
Caixetes ciris ............................... 38,83
Caixetes: ..................................... 29,70
Caixetes Càritas: .......................... 34,90
Menjador .................................. 110,00

PRESENTACIÓ LLIBRE
Càntic dels Càntics de Salomó

FULL

ECONOMIA 14-07-13

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 493
21 de juliol del 2013

Pau es considera servidor
“d’aquesta església” comunitat de fe en
un poble concret.
La seva missió és anunciar Crist per conduir la gent al seu desplaçament,
no per manar-los ni imposar lleis.
A l’evangeli veiem com Jesús és acollit per Marta. La disposició a acollir
forma part de l’amor de l’altre, però també la disposició per a ser acollit forma
part de la vida de Jesús i la del creient. L’alegria de donar la devem compaginar amb deixar que l’altre tingui l’alegria de donar. Jesús ens ensenya a discernir el valor relatiu de les coses. Entre l’afany material i l’escoltar a Déu hi ha un
marge. Però no podem oblidar que quan servim als altres servim a Déu.
L’evangeli tracta més d’un equilibri que d’una escala de superioritats,
malgrat que la jerarquia ha donat més valor a la pregària que al treball.
P.L.S.
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 del Gènesi Gn 18:1-10a
En aquells dies el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de Mambré. Abraham seia
a l’entrada de la tenda, quan la calor del dia era més forta. Alçà els ulls i veié tres homes
aturats davant d’ell. Així que els veié corregué a rebre’ls des de l’entrada de la tenda, es
prosternà, inclinà el front fins a terra i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, us
prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. Permeteu que portin aigua
per rentar-vos els peus i reposeu a l’ombra de l’alzina. Entretant aniré a buscar unes llesques
de pa i refareu les vostres forces per continuar el camí que us ha fet passar prop del vostre
servent.» Ells li respongueren: «Molt bé. Fes tal com has dit.»
Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: «Corre, pren tres mesures de
farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.» Després corregué cap al ramat, trià un bedell
tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. Quan tot era a punt,
prengué mató, llet i el vedell, els ho serví i es quedà dret al costat d’ells sota l’ombra de
l’alzina, mentre ells menjaven. Llavors li preguntaren: «On és Sara la teva esposa?» Abraham
respongué: «És dintre la tenda.» Ell li digué: «L’any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva
esposa, haurà tingut un fill.»
Salm responsorial. Salm 14
Qui podrà viure a la muntanya sagrada?
El qui obra honradament
i practica la justícia,
diu la veritat tal com la pensa;
quan parla, no escampa calumnies.
Mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,

compten poc als seus ulls els
descreguts,
honra i aprecia els fidels del Senyor.
No fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap
innocent.
El qui obra així mai no caurà.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses Col 1:24-28
Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo en la meva pròpia
carn allò que encara falta als sofriments del Crist en bé del seu cos que és l’Església. Ara jo
sóc servidor d’aquesta Església: Déu m’ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres les
seves promeses, el seu misteri secret, que d’ençà que existeixen els segles i les generacions
humanes ell guardava amagat, però que ara ha revelat al seu poble sant. Déu ha volgut ferli conèixer la riquesa i la grandesa d’aquest misteri que ell es proposava a favor dels qui no
són jueus. El propòsit de Déu és aquest: que Crist, l’esperança de la glòria que ha de venir,
estigui en vosaltres. Nosaltres l’anunciem. Sense fer distincions, amonestem tots els homes
i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per conduir-los al terme del seu desplegament
en Crist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 10:38-42
En aquell temps, Jesús entrà en un poble, i l’acollí una dona que es deia Marta. Una
germana d’ella que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula,
mentre Marta estava molt atrafegada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué:
«Senyor, ¿no us fa res que la meva germana m’hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us
plau, que m’ajudi.» El Senyor li respongué: «Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa
per moltes coses, quan només n’hi una de necessària. La part que Maria ha escollit és la
millor, i no li serà pas presa.»
Salmo Responsorial (Ps 15)
¿Quién podrá vivir en la montaña sagrada?
El que vive sin tacha y practica la justicia;
el que dice la verdad de corazón
y no habla mal de nadie con su lengua;
el que no hace mal a su hermano
ni difama a su vecino,
El que no hace mal a su hermano
ni difama a su vecino,

desprecia al criminal y
honra a los que temen al Señor;
el que, si jura en su perjuicio, ya no se
desdice,
El que presta su dinero sin cobrar intereses
y no se deja sobornar contra el que es
inocente.
El que hace todo esto jamás perecerá.

Un nou gest del Papa
En vigílies d’un gran concert en honor del Papa, amb el cor i l’orquestra de la RAI,
amb assistència de més de sis mil invitats per escoltar la novena de Beethoven, el Papa diu
que no assistirà a aquest concert en honor seu, a l’ocasió de l’Any de la Fe. Descortesia
papal? No! Un nou gest del Papa Bergoglio que vol desfer-se d’aquests actes mundans
que faciliten la corrupció de la jerarquia catòlica. El sofà reservat al Sant Pare restarà buid
durant tot el concert. El Papa ha preferit reunir-se amb els Nuncis Apostòlics de tot el
món. I què els ha dit el Papa? Segons una publicació francesa el Papa els ha parlat dels
bisbes del futur. Els ha dit: “Estigueu atents perquè els candidats siguin propers a les persones, siguin humils, pacients i misericordiosos, sensibles a la pobresa íntima, entesa com a
llibertat per al Senyor, i a la pobresa exterior, entesa com un estil de vida simple i auster.
Que no tinguin una mentalitat aristocràtica, que no tinguin l’ambició de ser bisbes”. Homes
lliures, que no es deixen “comprar”. Tota una revolució episcopal!
(Quim Pla, Bloc el nou burxeta)

