Lectures del diumenge 22
31 d’agost Jr.20,7-9; Sl 63 (62); Rm
12, 1-2. Mt 16, 21-27

BATEIG
El dia 16 vam batejar a Noemí
Fernández Blanco.

MISSES ENTRE SETMANA
Els dies de cada dia no hi haurà missa
fins el dia 16 de setembre que tornarem a
començar.

CELEBRACIÓ PARAULA
Els dos caps de setmana vinents, dies
30-31 d’agost, i 6-7 de setembre, a l’horari
habitual de les eucaristies hi haurà Celebració
de la Paraula.

BISBAT DE LLEIDA
El bisbe de Lleida nomena els
primers animadors de comunitat
El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris,
ha nomenat els primers cinc animadors de
comunitat de la Diòcesi de Lleida i els ha
destinat a diferents parròquies, perquè
cooperin i treballin en comú amb els
preveres, responsabilitzant-se dels àmbits i
activitats pels quals han estat formats durant
els dos darrers anys. Els Animadors de
Comunitat estan autoritzats a realitzar
celebracions de la Paraula, a la distribució

Diumenge 21 de durant l’any A.
Qui dieu que sóc?

L’EVANGELI
Ajuda’ns, Jesús, a saber escoltar les
teves preguntes, i a fer-nos preguntes quan
llegim o escoltem la teva Paraula; ajuda’ns
a adonar-nos de les qüestions que, potser
sense paraules, ens adreça el món d’avui
des del sofriment dels més fràgils, des de la
cultura, la ciència i les arts, des de la
increença o la indiferència religiosa, des de
la constatació dels nostres pecats.
(«La missa de cada dia»)
(continua de dins)

¿Creus, doncs, de veritat que Déu pot
estar per tu,
per les teves pregàries i els teus cants,
els teus discursos i les teves obligacions,
la teva tranquil·litat i la teva opulència?
Doncs sí, Déu també està per tu.
Però no per aplaudir-te i felicitar-te
per com has reeixit en aquesta vida.
Sinó per ajudar-te a ser prou lúcid i valent
per tal que recordis i et comprometis cada
dia
per tots aquells a qui deus la teva felicitat.
És aquest el Déu que tu escoltes?

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 347,08
Caixetes ciris ............................... 79,20
Caixetes: ..................................... 62,22
Caixetes Càritas: .......................... 47,58
Menjador .................................... 75,00

de la comunió a les esglésies i als malalts, a
assumir la coordinació de grups de joves,
catequesi, etcètera, a l’exposició del
Santíssim (sense donar la benedicció), a dirigir les oracions litúrgiques i a administrar el
baptisme, si no pogués el prevere. Aquests
animadors no estan autoritzats a consagrar,
confessar ni administrar el sagrament de la
unció de malalts.
(de la web del bisbat de Lleida)
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Pregunta constant que ens hauríem de fer,
personalment. Cert que la opinió dels altres,
és important; tanmateix per a la nostra vida i la
nostra fe, la pregunta és i ha de ser personal i
ens la hem de fer dia sí i dia també.. Però d’on
surt la resposta que jo dono? D’una ment
distreta, rutinària, que la té ancorada en la rutina o és l’espontània d’un cor enamorat de la
persona de Jesús?
La nostra resposta prové d’una fe apresa, o d’una fe viscuda amb intensitat? Hi ha moltes respostes donades, si fa no
fa cadascun té la seva si no en té algunes més. Però de la intensitat d’ella
depèn la forma de vida.
La nostra vida real, la nostra vida del dia a dia, i no la dels diumenges, és
qui aclareix la profunditat de la nostra relació amb Jesús, independentment del
que diem qui és Ell.
Jo el crec Déu, però això no afecta gaire la meva conducta. Però si que
entra de ple en la meva vida con a l’amic i el mestre, que m’ha ensenyat i
acompanyat a viure una vida humana en plenitud.
Una vida entorn de la pau interior, permanent, a recer de les maltempsades,
de les dificultats i les ingratituds. Entorn d’una felicitat sense vacil·lacions, a
recer dels desenganys, dels fracassos, de les caigudes. Una vida a l’entorn de
l’amistat amb uns i altres, de l’agraïment al so, la terra, les flors, els ocells i a
tota la natura. Una vida centrada en el Regne que ja està aquí, aquella vida a
desdir promesa per Jesús.
Sí, aquesta és la meva resposta:”Tu ets el meu Mestre i el meu amic”.
P G..
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 d’Isaïes (Is 22,19-23)
El Senyor diu a Sobnà, cap del palau del rei: «Et faré caure del pedestal, et derrocaré
del lloc que ocupes. Aquell dia cridaré el meu servent, Eljaquim, fill d’Helquies, el vestiré
amb la roba que portes, li posaré les teves insígnies, li donaré l’autoritat que tens, i serà un
pare per als habitants de Jerusalem i per als homes de Judà. Li posaré a l’espatlla la clau
del palau de David: quan ell haurà obert, ningú no tancarà, i quan haurà tancat, ningú no
podrà obrir. El fixaré com un clau en un indret segur, i serà un tron gloriós per a la família
del seu pare.»
Salm responsorial [137,1-2a.2bc3.6.8bc (R.: 8bc)]
Us enalteixo amb tot el cor, Senyor,
us vull cantar a la presència dels
àngels.
Em prosterno davant del santuari.
Acabeu la vostra obra, Senyor.
Enalteixo el vostre nom
perquè estimeu i sou fidel.

Sempre que us invocava, m’heu
escoltat,
heu enfortit la meva ànima.
El Senyor és excels, però es mira
els humils,
mentre que els altius, els
esguarda de lluny.
El vostre amor perdura sempre.
Acabeu la vostra obra, Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 11,33-36)
Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu! Que en són
d’incomprensibles els seus judicis i d’impenetrables els seus camins! Qui pot conèixer el
pensament del Senyor? Qui l’ha assessorat com a conseller? Qui s’ha avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui recompensar? Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell.
Glòria a ell per sempre, amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 16,13-20)
En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i un cop allà, preguntava
als seus deixebles: «Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és? Ells li respongueren:
«Uns diuen que és Joan Baptista; altres, que és Elies; altres, que és Jeremies o algun altre
dels profetes.» Ell els diu: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Simó Pere li contesta: «Vós sou
el Messies, el Fill del Déu viu.» Jesús li va respondre: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs:
això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara, també jo et
dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del

reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré les claus del regne del cel: tot allò que
deslliguis a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat
al cel.» Després prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.
Salmo responsorial Sal 138, (137) 1-2b.
3. 6. 8.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre.
Por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama;
cuando te invoqué, me escuchaste,

acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime,
se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna, no
abandones la obra de tus manos.

Creus que Déu pot estar per tu?
Xavi P.
Procedència: El Salmista 120
Déu mira aquell nen
que avui ha perdut el seu pare
a la guerra.
¿I creus que Déu pot estar per tu,
tu que tens pare i mare
i vius lluny dels bombarders?
Déu vetlla aquell home
que dorm sota la pluja,
al llindar d’un comerç,
vestit de sac.
¿I potser creus que Déu t’està vetllant a tu,
que dorms al llit
d’una gran casa amb calefacció?
Déu escolta aquella dona embarassada
que avui ha perdut la casa
en un aiguat.

¿I potser creus que Déu estarà per tu,
que somies amb el teu fillet
preparant-ne la robeta,
el llit i l’estel?
Déu s’acosta a aquella nena
que es malvèn cada dia de cada any
a un estranger ric.
¿Creus que Déu està per tu,
tu que tens un sou occidental
per seure en un despatx?
Déu plora per aquell jove
que avui ja ha robat prou
per a la seva dosi,
i la pren en un racó.
¿I encara creus que Déu plora per tu,
que menges i beus allò que vols
i no tens síndrome d’abstinència?
(continua al darrera)

