Lectures del 10 d’agost
Diumenge 19 de durant l’any A
1ª lectura 1 Reis 19, 9ª. 11-13; Salm 84
(85), 9-14; 2ª lectura:2 Rm. .9, 1-5;
Evangeli : Mt. 14, 22-33

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Concha Porras Fernández, de 63 anys.

PREGÀRIA
Pare nostre, que està en el cel i amb
nosaltres, a prop nostre.
Et beneïm i et demanem que vingui el
teu Regne, que puguem complir la teva
voluntat aquí a la terra, com els àngels en el
cel, i es compleixin els teus somnis de
felicitats per els teus fills.
Et demanem pa, el nostre, el de tots,
perquè totes les persones, de tots els pobles
puguin cobrir les seves necessitats i disfrutar de la felicitat que tu regales a tothom.
Estem disposats a tolerar i perdonar
les nostres misèries, com tu perdones
misericordiosament les nostres.
No ens deixis caure en la temptació
del desamor, de la insolidaritat, de
l’egoisme, de la indiferència, de la rancúnia.
Lliura’ns del mal, de la fam, de la

Diumenge 18 de durant l’any A.

FRASE

“ Doneu-los vosaltres de menjar “

Si el pla A no funciona, passa al pla B
i sinó recorda que l’alfabet té més lletres!

ECONOMIA JULIOL
PARRÒQUIA
Saldo mes de juny .................. 2.156,51
Entrades
Col.lectes ................ 853,85
Ciris ........................ 247,55
Caixetes .................. 313,10
Total entrades .... 1.414,50 .... 1.414,50
Sortides
Col.lecta
Càritas juny ............. 286,95
Full Inf. ...................... 44,49
Full
Parroquial Bisbat ....... 48,75
Afinar piano ............... 72,60
Subscripció ............... 18,98
Neteja ..................... 188,76
Llum ........................ 209,61
Telèfon ...................... 61,11
Flors ......................... 61,50
Ferreteria .................. 42,56
Ciris ........................ 778,42
varis .......................... 12,47
Total sortides ..... 2.137,75 .... 2.137,75
Romanent mes de juliol ......... 1.433,26

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 252,04
Caixetes ciris ............................... 65,06
Caixetes: ................................... 173,90
Caixetes Càritas: ........................ 103,28
Menjador .................................. 145,00

pobresa, de la injustícia....
Així ho volem, així ho volem fer amb
la teva ajuda.

FULL

ECONOMIA 27-07-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 547
3 d’agost del 2014

L’ experiència de Déu que ens proposa Jesús, és compartir, enlloc de comprar.
Jesús no és indiferent a les necessitats del seu poble, ni
viu tancat en celebracions religioses.
Davant de la mancança de menjar, la seva proposta és “repartir”.
Aquest és el missatge d’una Església que vol fer present Jesús, en el món
d’avui.
Però malauradament, una part de la humanitat que s’anomena cristiana,
encara fa com aquells deixebles que proposen Jesús que cadascú es “compri
“ quelcom per menjar.
Sembla que no han entès Jesús. Què faran els que no puguin comprar?.
Segons el grup de les Nacions Unides per l’Alimentació, encara avui dia
en el món 1 persona de cada 8, no té el necessari per menjar.
A casa nostra, la fam no fa vacances. Segons la Fundació Banc dels
Aliments, els més de 250.000 beneficiaris que atenen les 700 entitats receptores dels 4 bancs d’aliments de Catalunya, segueixen necessitant menjar aquest
estiu.
Davant de la proposta del capitalisme on cadascú s’ha d’espavilar per
menjar, Jesús replica amb una ordre que molts cristians, en els països rics, no
volem ni tan sols escoltar: “doneu-los vosaltres de menjar “.
Davant del “comprar “, Jesús proposa “donar de menjar “ .
“Doneu-nos avui el nostre pa de cada dia”.
Aquesta és l’alternativa de Jesús: una societat més humana capaç de
compartir els recursos de tots.
En un món on moren de fam milions de persones, els cristians només
podem viure avergonyits.
Mentrestant en l’Església, és cert que molts caminen en la direcció fixada
per Jesús, però encara alguns potser vivim distrets en les nostres celebracions.
Per què ens diem seguidors de Jesús?.
X. i C.
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 profeta Isaïes !s. 55, 1-3
Això diu el Senyor: «Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu
diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. ¿Per què perdeu
els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu els vostres guanys en menjars que no
satisfan? Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el bo i millor. Estigueu
atents, veniu a mi, i us saciareu de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els
favors irrevocables promesos a David».
Salm 144(145)) 8.9. 15-18

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que
ell ha creat.
Tothom té els ulls en tu, mirant
esperançat
i al seu temps tu els dónes l’aliment.

Tant bon punt obres la mà,
sacies de bon grat tots els vivents.
Són camins de bondat, els del
Senyor,
les seves obres són d’amor.
El Senyor és a prop dels qui
l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm.. 8, 35. 37-39-30
Germans, qui serà capaç d’allunyar-nos del Crist, que tant ens estima? Els contratemps,
la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant? De tot això en sortim
fàcilment vencedors amb l’ajut d’aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la
vida, ni els àngels o altres poders, ni res del món present o del futur, ni els estols del cel o
de les profunditats, ni res de l’univers creat no serà capaç d’allunyar-nos de Déu que, en
Jesucrist, el nostre Senyor, ha demostrat com ens estima.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 14, 13-21
En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptista, se n’anà amb
una barca cap a un lloc despoblat. Així que la gent ho va saber, el van seguir a peu des dels
pobles. Quan desembarcà veié una gran gentada, se’n compadí i curava els seus malalts.
Els deixebles, veient que es feia tard, anaren a dir-li: «Som en un indret despoblat i ja s’ha
fet tard. Acomiadeu la gent. Que se’n vagin als pobles a comprar-se menjar». Jesús els
respongué: «No cal que hi vagin. Doneu-los menjar vosaltres mateixos». Ells diuen: «Aquí
només tenim cinc pans i dos peixos». Jesús respongué: «Porteu-me’ls». Llavors ordenà
que la gent s’assegués a l’herba, prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel,
digué la benedicció, els partí i donava els pans als deixebles i ells els donaven a la gent.
Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves plens de les sobres. Els qui
n’havien menjat eren tots plegats un cinc mil homes, sense comptar-hi les dones i la mainada.

Salmo 144 (143) 8-9. 15-18

El Señor es clemente y
misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus
criaturas.
Los ojos de todos te están
aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;

abres tú la mano, y sacias de
favores
a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus
caminos,
es bondadoso en todas sus
acciones;
cerca está el Señor de los que lo
invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

Lara Bonilla [Diari ARA] El que passa a milers de quilòmetres de casa nostra té
a veure amb el nostre estil de vida. Ens ho recorda el missioner jesuïta canari Fernando López, integrant d’un equip itinerant que recorre l’Amazones acompanyant els pobles
indígenes en la defensa dels seus drets.
Ja com a jesuïta, l’any 1998 s’incorpora a la missió de l’Amazones, on comença un
procés d’adaptació.
El primer desafiament va ser la desacceleració interna. L’estressar-se per desacceleració.
Em vaig haver de desconstruir per entrar en les dinàmiques indígenes, que van a un altre ritme.
Ells dediquen tres o quatre hores a fer activitats productives i després es dediquen a jugar amb
els nens, a fer artesania, a ballar… A viure, que no és poca cosa! I aquí tota la vida espremuts de
sol a sol i, al final, no ens enduem res a l’altre món. Ens hem de qüestionar algunes coses que
ens presenten com el paradigma de la felicitat.
Aquí l’ecologia és limita a reciclar vidre i paper.
Sempre poso la imatge d’una dona indígena amb el seu fill alletant una cria de senglar. El
primer cop que ho vaig veure, al Paraguai, vaig pensar: “Que en són de salvatges!” Ara m’adono
que el salvatge sóc jo. És impressionant el sentit de connexió i reciprocitat amb el medi que els
pobles indígenes tenen. No talen dos arbres si només en necessiten un. I nosaltres hem trencat
aquest sentit de reciprocitat. Ens hem embriagat amb la part tècnica i hem mercantilitzat i
deshumanitzat les relacions humanes. Als pobles indígenes els costa entendre que hi arribin
les empreses i allà on hi ha arbres hi vegin diners, on hi ha aigua hi vegin diners…
I l’Església catòlica?
Estem avançant però hi ha de tot. Hem de ser humils i reconèixer que ens hem equivocat.
Ens ha tocat amansar els indis i blanquejar-los perquè després arribi el sistema a civilitzar-los,
que és deshumanitzar-los. I hem de reconèixer aquest pecat, aquest error històric. I s’està fent.
És admirable la quantitat de religiosos i laics assassinats a l’Amèrica Llatina per, com diu Pere
Casaldàliga, plantar-se i assumir les causes i conseqüències dels indis. Hi ha una dimensió política del compromís espiritual i ecològic.

