Lectures del diumenge 21
24 d’agost Is. 22, 19.Salm 138 (137). 1-2a. 3. 6.a. 8.b
Rm 11, 33-36.
Mat 16, 13-28

Quan jo tingui fred, envieu-me algú per
escalfar-lo.

ENTERRAMENT
Diumenge passat vam acompanyar
amb la pregària a la família de Amalia Nieto
Alba, de 79 anys.

Quan la meva creu sigui pesada , doneume la creu d ‘un altre per compar tir-l a.

AULA INFORMÀTICA

Quan sigui pobre, feu-me venir algú que
no tingui res de res.

RACÓ DE PREGÀRIA

Divendres, dia 22, a 2/4 de 9 del
RACÓ DE PREGÀRIA
vespre.

Quan jo no tingui temps, doneu-me algú a
qui jo pugui ajudar un instant.
Quan jo sigui humiliat, doneu-me algú per
fer-li un elogi.
Quan jo estigui abatut, envieu-me algú a
qui pugui encoratjar.
Quan necessiti de la comprensió dels
altres, doneu-me algú a qui li calgui la meva

EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

El que predica Jesús

Quan jo tingui set, envieu-me algú q ue
tingui necessitat d ‘aigua .

Quan estigui ferit, doneu-me algú per consolar.

A partir del setembre es començarà a
apuntar per aprendre informàtica.

Diumenge 20 de durant l’any A.

Senyor, quan jo estigui afamat, doneu-me
algú que passi fam

Quan jo precisi que em cuidin, envieu-me
algú per a tenir-ne cura.
Quan jo només pensi en mi, Gireu els meus
pensaments vers l’altre.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 223,18
Caixetes ciris ............................... 49,87
Caixetes: ..................................... 46,45
Caixetes Càritas: .......................... 63,50
Menjador .................................... 70,00

PREGÀRIA
Quan jo només pensi en mi
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L’Evangeli està dins un context de l’època: el jueu,el
que ells sentien: que eren “poble de Déu” i que “Déu els
guiava a ells” i “els protegia contra els seus enemics”.
Que hi hagi algú o algun “poble elegit” i aquest Déu
violent, rancuniós, venjatiu, castigador....no m’agrada.
En canvi, l’Evangeli ens capgira la truita quan diu que el Déu de Jesús és per
a tothom i no fa distinció de ningú. Jesús, lògicament, també deuria tenir les
seves reticències davant els pagans, els no-jueus... normal, és fruit de
l’època. Però Jesús, tal com el presenta l’Evangeli, sap escoltar, sap
compadir-se, sap atendre la necessitat vingui d’on vingui i vagi on vagi.
Jesús convida a seguir-lo, a saber fer com Ell i a viure i entregar-se com
Ell. Tal com va intentar viure el projecte de Déu, ens convida a nosaltres que
també el visquem.
Només ens cal patir per aquells que estan en guerra, i/o contínuament en
guerra pels interessos d’uns altres; pels que pateixen la fam i la mort per
aquesta causa pels interessos d’uns altres; per aquells que no podran tenir mai
una sanitat com la nostra, malgrat tinguem tantes retallades que ens en sentim;
pels que no podran estudiar, ni tenir aigua, ni la nostra energia, .....per tots ells.
Jesús ens diu a l’Evangeli que no ens desanimem, que creiem, que tinguem
esperança perquè viure el projecte de Déu és ja fer camí per aquest món nou
que Jesús predica. El projecte de Déu ens demana que sempre tinguem una
mirada cap als altres i no tant cap a nosaltres mateixos. Aquesta ha de ser el
punt on hem de posar la mesura davant qualsevol espiritualitat: si miren cap a
l’altre o, pel contrari, només és mirar-me a mi. Davant totes les espiritualitats
que van sorgint avui dia, els caldria passar aquest cotó per damunt i veure
quina mirada tenen.
R.M.
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Lectura del llibre del profeta Isaïes Is 56:1,6-7
Diu el Senyor: «Compliu els vostres deures, obreu el bé, que està a punt d’arribar la
meva salvació, i de revelar-se la meva bondat. Els estrangers que s’han adherit al Senyor,
que es posen al seu servei per amor al seu nom i volen ser els seus servidors, si es guarden
de violar el repòs del dissabte i es mantenen fidels a la meva aliança, els deixaré entrar a la
muntanya sagrada i celebrar les seves festes en la meva casa d’oració; acceptaré en el meu
altar els seus holocaustos i les altres víctimes, perquè tots els pobles anomenaran el meu
temple casa d’oració».

Salm responsorial 66:
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens
beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva
mirada.
La terra coneixerà els teus designis,
i tots els pobles veuran la salvació.
Que s’alegrin els pobles i cridin de
goig.

Tu regeixes el món amb justícia,
regeixes les nacions amb rectitud
i guies els pobles de la terra.
Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d’un cap a l’altre de la
terra.

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma Rm 11:1315,29-32
Germans, tinc una cosa a dir-vos a vosaltres, els qui no sou jueus:: Ja que sóc el
vostre apòstol, miro de posar ben alt el meu servei, esperant que els jueus, que són del meu
llinatge, n’estaran gelosos i podré salvar-ne alguns. Si del fet d’haver estat ells exclosos
n’ha vingut la reconciliació del món, què no vindrà quan ells s’incorporin? No serà un pas
de mort a vida? Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l’ha cridat no es fa mai
enrere. Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, però ara que ells l’han desobeït,
Déu s’ha compadit de vosaltres; igualment Déu es vol compadir d’ells, que ara, mentre es
compadia de vosaltres, no li han estat obedients. Déu ha deixat els uns i els altres captius
de la desobediència, per compadir-se finalment de tots.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 15:21-28
En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, i sortí d’allà una dona
cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: la meva filla està endimoniada».
Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d’una
vegada: només fa que seguir-nos i cridar». Jesús respongué:«Únicament he estat enviat a

les ovelles perdudes del poble d’Israel». Ella vingué, es prosternà i digué: «Senyor, ajudeume». Jesús li respon: «No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells». Ella li
contestà: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la
taula dels amos». Llavors Jesús respongué: «Dona, quina fe que tens! Que sigui tal com
vols». I a l’instant es posà bona la seva filla.

Salmo responsorial Sal 66,
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,

porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe.

Benedicció irlandesa
Popular Irlandesa
Procedència: www.pastoralsj.org
Que els camins s’obrin a la teva trobada,
que el sol brilli sobre el teu rostre,
que la pluja caigui suau sobre els teus camps,
que el vent bufi sempre a la teva espatlla.
Que guardis en el teu cor amb gratitud
el record preciós
de les coses bones de la vida.
Que tot do de Déu creixi en tu
i t’ajudi a portar l’alegria
als cors dels qui estimes.

Que els teus ulls reflecteixin una
brillantor d’amistat,
graciosa i generosa com el sol,
que surt entre els núvols
i escalfa el mar tranquil.
Que la força de Déu et mantingui
ferm,
que els ulls de Déu et mirin,
que les oïdes de Déu et sentin,
que la Paraula de Déu et parli,
que la mà de Déu et protegeixi,
i que, fins que tornem a trobar-nos,
un altre et tingui, i ens tingui a tots,
a la palma de la seva mà.

