Lectures del 17 d’agost
Diumenge 20 d3 durant l’any A
1ª lectura Is. 56, 1. .6-7,
Salm 67 (66), 1. 5. 8.
2ª lectura :2 Rm. 11, 13-15. 29-32
Evangeli : Mt. 15, 21-28

ASSISTÈNCIA MENJADOR
Àpats servits:
Gener: 901
Febrer:793
Març: 916
Abril: 847

Maig: 811
Juny: 874
Juliol: 928

Divendres dia 15, és la festa de la Mare
de Déu. Les missses seran com un
diumenge. Dijous l’anticipada.

Diumenge 19 de durant l’any A.
Jesús, sempre hi és

IMMIGRACIÓ AFRICANA
Molts immigrants “assalten la valla «de
Melilla, i moltds altres arriben amb pasteres.
«La veritat és que expolien els recursos d’Àfrica i obliguen els africans a anarse’n del continent. Després diuen que Europa està sent envaïdfa quan són ells els
invasors»
(Aminata Taoré, escriptora maliana.Cafèambllet)

RECORD I PREGÀRIA
En record i pregària per l’Àlex, que fa
nou anys que ens va deixar quan tenia només
7 anys.
“El cor batega i fa pum-pum, pumpum, i saps per què? Perquè tu estàs dintre
d’ell tu tete Àlex”. Això ho va dir l’Alexia.
Ella tan petita sent aquest amor immens per
tu. Ella que té el teu nom en honor a tu.
Des que va néixer li hem explicat qui
ets, la teva força, coratge i saviesa. Tot el
que feies i deies i ella ha escollit estimar-te
tant com tots nosaltres.
Les petites Alexia, Naia i Mia han
nascut amb tu, creixent dia a dia amb tu,
amb el seu tete Àlex. Ara estàs també en els
seus cors i ho estaràs sempre com en el cor
de tots nosaltres, perquè sense tu el nostre
cor no faria pum-pum, pum-pum.
Amb tot el nostre amor. Mama, Anna,
Naia, Alexia, Mia i jessi.
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És curiós: sovint pensem que Jesús és a prop nostre
únicament quan tot ho veiem clar, quan no tenim dificultats,
quan tot és en calma.
Però l’evangeli d’avui ens fa veure que quan és
negra nit i la tempesta és més forta, Jesús també és
present allà al mig, per ajudar-nos. La llàstima és que
sovint no som capaços de reconèixer-lo i, com els deixebles, el prenem per un
fantasma.
Preguntem-nos: Sabem descobrir Jesús present al costat nostre en
qualsevol situació d’església, de família, de societat, política...?
I Jesús, el veure l’espant dels deixebles, els diu: “No tingueu por, que
sóc Jo”.
És propi de Jesús asserenar els esperits i retornar la pau als cors dels
homes que creuen. Això ja ho sabem, però potser no ens n’acabem de fiar del
tot ja que la nostre fe és dèbil. Com la de Pere, que comença a caminar sobre
l’aigua, però s’espanta, la seva fe vacil·la i comença enfonsar-se.
*Ens enfonsem fàcilment davant de situacions injustes que ens fan
trontollar?
Mentre vulguem trobar Déu asseguts, tranquils, com qui mira la televisió,
mai no descobrirem la seva presència real en la nostra vida, ni en sentirem la
necessitat. Cal llançar-se en mig de les dificultats del món i allà sí que el
trobarem.
El trobarem com a persones i Comunitat Cristiana, tot caminant
llancem-nos sense por davant de qualsevol patacada, davant del “jo
confesso” i davant d’ altres terratrèmols que poden venir de tot lloc i
sempre donant resposta amb molt coratge cristià, amb molta actitud
esperançada i amb una fe ferma, essent testimonis de l’evangeli de
Jesús.
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Lectura del primer llibre Reis 1R. 19, 9ª. 11-13ª.
En aquells dies, Elies arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu, i passà la nit en una
cova. El Senyor li va fer sentir la seva paraula, i li digué: «Surt fora i estigue’t a la muntanya,
a la presència del Senyor que ara mateix passarà.» Llavors vingué una ventada tan forta
que esberlava les muntanyes i esmicolava les roques davant el Senyor, però el Senyor no hi
era. Tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc no hi era. Després vingué foc,
i el Senyor tampoc no era en el foc. Finalment vingué el so d’un aire suau. Així que Elies el
sentí, es cobrí la cara amb el mantell, sortí a fora i es quedà a l’entrada de la cova.
Salm 85 (84) 9-14.
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l’estimen.
El Senyor és a prop per salvar els
seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

La fidelitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm.. 9, 1-5
Germans, us asseguro per Crist que dic la veritat, que no menteixo; la meva
consciència, guiada per l’Esperit Sant, n’és també testimoni: Sento una gran tristesa i un
dolor constant al fons del cor: tant de bo fos jo proscrit del Crist, en lloc dels meus germans,
el poble del meu llinatge. Com a israelites, és d’ells la gràcia de fills, la glòria de la presència
de Déu, les aliances, la Llei, el culte i les promeses; són d’ells també els patriarques, i
finalment, com a home, ha sortit d’ells el Crist, que és Déu per damunt de tot. Sigui beneït
per sempre, amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 14, 22-33
En aquells dies, quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar tot
seguit a la barca i avançar-se-li cap a l’altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després
d’acomiadar tothom, pujà tot sol a la muntanya per pregar. Al vespre era encara allà tot
sol, La barca ja s’havia allunyat bon tros de terra, però les ones la destorbaven d’avançar,
perquè el vent era contrari. Passades les tres de la matinada, Jesús hi anà caminant sobre
l’aigua. Quan els deixebles el veieren, s’esveraren pensant que era una fantasma, i cridaren
de por. Però Jesús els digué de seguida: «No tingueu por, que sóc jo». Pere li digué:
«Senyor, si sou vós, maneu-me que vingui caminant sobre l’aigua». Jesús contestà: «Ja
pots venir». Pere baixà de la barca, i es posà a caminar sobre l’aigua i anà on era Jesús.
Però en adonar-se del vent que feia, s’acovardí i començà a enfonsar-se. Llavors cridà:
«Senyor, salveu-me». A l’instant Jesús li donà la mà i li digué: «Quina poca fe! ¿Per què

dubtaves?» I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. Els qui eren a la barca es
prosternaren i deien: «Realment sou Fill de Déu».

Salmo responsorial 85 (84) 9-14

Voy a escuchar lo que dice el
Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo y
a sus amigos.»
La salvación está ya cerca de sus
fieles,
y la gloria habitará en nuestra
tierra.

.
La misericordia y la fidelidad se
encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

Pregària del Parenostre de Déu per a tu
Deus saber que sempre perdono totes les
Fill meu que estàs en la Terra, preocupat,
confós, desorientat, solitari, trist, angoixat... teves ofenses, abans fins i tot que les hagis
comès, encara jo sabent que les faràs, pel
Jo conec perfectament el teu nom, i ho que et demano que facis tu el mateix amb
els quals a tu et fan mal.
pronuncio beneint-lo perquè t’estimo.
Desitjo que mai caiguis en la temptació.
No!.. No estàs sol, perquè jo visc en
Per això agafa’t fort de la meva mà i
tu; junts construirem aquest Regne, del que
sempre aferra’t a mi i jo et lliuraré del mal.
tu vas a ser el meu hereu.
Recorda i mai oblidis que T’ESTIMO
Desitjo que sempre facis la meva
voluntat, perquè la meva voluntat és que tu des del començament dels teus dies i
T’ESTIMARÉ fins la fi DELS TEUS
siguis feliç.
DIES...
Deus saber que comptes sempre amb
JO T’ESTIMARÉ SEMPRE
mi perquè mai t’abandonaré i que tindràs el
PERQUÈ SÓC EL TEU PARE!
pa per a avui. No et preocupis.
JO SÓC L’AMOR I LA PAU!
Amen
Només et demano que sempre ho
(Anònim)
comparteixis amb el teu proïsme... amb els
teus germans.

