Lectures del 13 de juliol
Diumenge 15 durant l’any any A
1ª lectura: Is.. 55, 10-11
Salm 65 (64)( 19-14
.
2ª lectura: Rm. . 8, 18-23
Evangeli : Mt. 13, 1-9

HORARIS
CELEBRACIONS
Parròquia Poblenou
Cada dimarts i dijous a les 8 de la tarda.
Dissabtes i vigílies a les 8 de la tarda
Diumenges, a les 10 i 12 del matí

Parròquia Calella
Vigilies 20h.
Diumenge 9-12-19h

Obra de Maria (Frares)
Diumenge 10,30 h. (castellà)

Sta. Maria Pineda
Vigilies 19h.
20h (juliol-agost)
Diumenges 9- 11h
20h. (estiu)

Capella de les Creus:
Diumenge 10h.

Diumenge 14 de durant l’any A.

Dimecres a 2/4 de 10 tenim reunió
d’entitats del menjador.

Assistència menjador

Veniu a mi els cansats i afeixugats!

Aquest mes de juny, els àpats distribuits
al menjador han estat de 874.

FRASES AMB SENTIT
· Mor lentament qui es transforma en
esclau dels hàbits. Qui no s’arrisca, qui evita una passió, qui no arrisca el cert pel incert
, qui abandona abans de començar, qui es
queixa de la seva mala sort, qui no viatja, ni
llegeix, qui no somia ni persegueix els seus
somnis, qui no confia, qui no ho intenta, qui
no estima(...) el contrari és estar viu. -Pablo
Neruda· La vida és una obra de teatre que no
permet assaigs. Per això, canta, riu, balla,
plora i viu intensament cada moment de la
teva vida, abans que el teló baixi i l’obra
acabi sense aplaudiments.- C. Chaplin· El més increïble dels miracles és que
succeeixen. -Gilbert Chesterton· Pots moure’t? Llavors aixeca’t!
· Vols alguna cosa? Llavors ves i fes
que passi. Perquè l’únic que cau del cel és
la pluja.
· Compte amb les pors. Els encanta
robar somnis
· No es pot fer retrocedir el rellotge,
però sí que es pot tornar a donar-li corda.
· L’home que s’aixeca, encara és més
gran que el que mai ha caigut.
(http://edithsme.blogspot.com.es)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 251,81
Caixetes ciris ............................... 81,99
Caixetes: ..................................... 82,20
Caixetes Càritas: .......................... 90,39
Menjador .................................... 70,00

CÀRITAS
Reunió entitats menjador

FULL

ECONOMIA 29-06-14

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 543
6 de juliol del 2014

Com en d’altres passatges dels Evangelis, Jesús
torna a invocar la senzillesa, la pobresa. El poble de
Déu ha estat cridat a ser senzill, humil, que es conforma
amb allò que té, en allò que ha rebut. I, de tan poc que
té, comparat amb aquells que acumulen i posseeixen,
resulta que aquest poble és infinitament més ric que els
qui tant fan ostentació i se n’enorgulleixen. De totes
maneres és fàcil veure’s arrossegat per comportaments, per sistemes de vida,
per actituds que estan ben lluny de la senzillesa que reclama l’Evangeli. També
entre la pròpia comunitat de cristians. Per això, segurament, no està de més
insistir-hi. Així, hi ha infinitat d’episodis, al llarg de les vivències de Jesús, on
aquesta idea de la pobresa, de la senzillesa hi és present d’una forma o de
l’altra.
Hi ha un segon missatge a destacar que crida l’atenció. Jesús s’ofereix
per a donar consol en el patiment, per calmar les nostres angoixes i neguits:
“Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, jo us faré reposar”.
Avui dia, especialment en uns temps econòmicament difícils, però també a
moltes parts del món amb grans mancances cròniques, tant entitats com
particulars, tant dins com fora l’Església intenten, amb la seva acció, donar
suport a situacions difícils. Cal reconèixer aquesta tasca i compromís solidaris.
Però també cal ser conscients de la situació d’injustícia i d’opressió que es
troba a l’origen de molts d’aquests problemes. De ben segur que si la senzillesa
i la humilitat de cor de les que parla l’evangeli ocupessin aquest espai, la
corrua dels qui estan cansats i afeixugats seria força més curta i, la càrrega,
bastant més confortable.
DP
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Lectura de la profecia de Zacaries Za. 9, 9-10. 13, 1
El Senyor diu: «Alegra’t, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la
seva entrada. Es bo i salvador, muntat humilment en un ase, en un pollí, fill de somera.
Bandejarà d’Efraïm els carros de guerra, allunyarà de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels
guerrers seran bandejats. Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, i el seu domini
s’estendrà d’un mar a l’altre, des del gran Riu fins a l’extrem del país».
Salm 145 (144) 1-2. 5-11. 12,1
T’exalçaré, Déu meu i rei meu.
beneiré el teu nom per sempre.
Et beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el teu nom.

Que t’enalteixin les teves criatures,
que et beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del teu
Regne
i parlin de la teva potència.

Déu meu i rei meu.
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.

Totes les obres del Senyor són
fidels,
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor sosté els qui estan a punt
de caure,
els qui han ensopegat, ell els
redreça.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm.. 8, 9. 11-13
Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la carn sinó segons les de l’Esperit,
perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de
Crist, no seria de Crist. I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell Ex 34:4b-6, 8-9 que va
ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit, que habita en vosaltres,
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.
Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure
com demana la carn. Perquè si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir
les obres pròpies de la carn, viureu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 11, 25.30
En aquell temps, Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè
heu revelat als senzills tot això, que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha
plagut a vós. El Pare ho ha posat tot a les meves mans; fora del Pare, ningú no coneix
veritablement el Fill; igualment ningú no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d’aquells
a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré
reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor,
i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera».

Salmo 145 (144)

1-2. 5-11. 13, 1

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre
jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre
jamás.

Que todas tus criaturas te den
gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu
reinado,
que hablen de tus hazañas.

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.

El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a
caer,
endereza a los que ya se doblan.

Et porto al cor
L’Eucaristia de comiat d’aquella persona tan estimada havia acabat. Va ser aleshores que un amic
va parlar breument i va explicar què significa portar algú en el cor. Tothom guardava un silenci absolut.
El parlament va ser breu i ens va impactar profundament. Aquesta manera de dir que estimem algú més
enllà de la vida ens ha marcat, i possiblement ens ha obert una mica més a la dimensió desconeguda.
Et porto en el cor és una expressió molt antiga. Està ja en la Bíblia, i més concretament es diu que
la imatge del que estimes la tenim gravada en el nostre cor. El cor s’expressa com a símbol real de la
pròpia consciència en la dimensió afectiva d’amor. Et porto en el cor vol dir: tu estàs en mi en una
plenitud especial.
Estàs en mi perquè tinc una memòria de tu, de la teva persona, de la teva manera de ser, del que
hem viscut junts, de tantes coses que segurament hem compartit, ens hem dit i estimat. Memòria
significa molt més que record. A la memòria hi ha un record amorosit de tendresa, d’agraïment, de la
bona sort d’haver-te conegut i que hi fossis.
No sols hi ha la memòria sinó molt més. És que resulta que quan et dic “et porto en el cor”
m’adono que en el meu teixit interior hi ha coses de tu que m’han ajudat a ser. Al cap i a la fi tots som
necessàriament comunitaris des del moment que vàrem començar l’aventura de viure. Com ens ha
costat arribar a la consciència d’un jo autònom i capaç de decidir i estimar en llibertat ni que sigui
condicionada! Estic teixit també per tu. Segueixes en aquest món o has marxat a l’altre... però ningú pot
anul·lar la teva petjada.
Quan m’adono que et porto en el cor tu revius en mi. Et presto la meva vida, la meva energia i
vigor, i estàs viu intencionalment. Ets nou altra vegada i segurament en l’emoció continguda. Siguis
ara on siguis, saps que hi ha una connexió entre nosaltres i que l’amor no s’estronca ni per causa de la
mort.
Ara per fi vaig entendre el que en diem “comunió dels sants”, el fet que hi hagi gent que diu que
sense saber com es relaciona amb altres que no estan presents de forma immediata. I tot plegat, ens
ajuda a descobrir una mica més el sentit i el valor comunitari, amorós i unitari de l’Eucaristia.
(Jesús Renau)

