ECONOMIA 22-06-14
Col.lecta (caritas): ...................... 286,95
Caixetes ciris ............................... 52,78
Caixetes: ..................................... 41,00
Caixetes Càritas: .......................... 82,57
Menjador .................................. 100,00

Lectures del 6 de juliol
Diumenge 14 durant l’any any A
1ª lectura: Za.. 9, 19-10. 13, 1
Salm 144 (143)( 1-2. 8-11. 13-14 .
2ª lectura: Rm. . 8, , 9.. 11-13
Evangeli : Mt. 11, 25-30

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 542
22 de juny del 2014

Préstecs:
Adelantament de dinerts per
pagaments extres

Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau

Atenció gent gran i malalts:
Un servei d’ajuda i companyia a gent
gran i malalts.

Festa dels apòstols Pere i Pau

Classes català:
Ajudar a la integració plena amb la
llengua parlada.

Projecte Sostre:

CARITAS
Trobada zona:
Aquest dilluns el vespre a Poblenou hi
ha la trobada de final de curs de la Càritas
de la zona.

Acollida:
Cada dimarts de 7-8 de la tarda
podrem contactar amb l’equip de Càritas
que rep a tothom.

Menjador
Dinar i sopar de dilluns a divendres

Ajudes puntuals
Afamilies que ho necessiten

FULL

Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de José Navarro
Requena, de 82 anys.

INFORMATIU

ENTERRAMENTS

La vida va acompanyada d’una o moltes missions. El
cas és que, generalment, les hem d’endevinar. No naixem
amb un full de ruta imprès ni en la ment ni en el cor.
Ni el pescador Simó, ni el activista Pau, van pensar en
la seva missió principal de la seva vida. Tampoc Déu la sol revelar, encara que
posarà senyals en la camí de cada persona.
Tota persona neix amb dues missions compartides : Viure i estimar. Viure
en plenitud humana i estimar a tota persona humana. Missions que poca gent
aprèn del tot a complir-les.
Després hi haurà les missions personals, sempre per al bé dels altres.
Qualsevol missió d’origen egoista, pensada per al propi benefici, és falsa encara
que estigui revestida de servei als altres.
Per això els bancs pensats, diuen, per ajudar als altres, però pensant per a
benefici d’ells mateixos, han acabat sent la plaga, la pesta, per a tots aquells que
pensaven ser ajudats
Per això els partits polítics fundats per al bé del poble, han acabat en pous
de corrupció, per això els mateixos partits que voten augments del seu sous i
privilegis, voten restriccions de sous i privilegis pels que els han votat
Per això tanta poca gent viu la vida “a desdir” promesa per Jesús, perquè
molt poca gent posa primer l’altre i després ell. La mateixa jerarquia ha estat
predicant un mentida colossal durant segles.
Que Jesús va dir; “estimaràs com a tu mateix. Llegiu bé l’evangeli, llegiulo amb atenció. Un fariseu pregunta a Jesús pels manament de la Llei de Moisès,
i la resposta de Jesús es refereix a aquests manament quan diu:”El segon, és
semblant, estimaràs a l’altre com a tu mateix”.
L’ensenyança i manament seu és: “Jo dono la vida per vosaltres,
estimeu-vos com jo us he estimat” Aquesta és la missió col·lectiva dels seus
deixebles.
P.G.
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Lecrura dels fets deks Apòstols Ac. 12, 1-11
En aquells dies, el rei Herodes detingué alguns de l’Església per fer-los mal. Féu
matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan, i quan s’adonà que això era ben vist dels
jueus, féu agafar també Pere. Eren els dies dels Àzims. El féu tancar a la presó i confià la
seva guarda a quatre esquadres de soldats, amb el propòsit de fer-lo comparèixer davant
el poble després de Pasqua. Mentre Pere era a la presó ben vigilat, la comunitat pregava
Déu per ell sense parar.
Herodes ja anava a fer-lo comparèixer, però la nit abans, mentre Pere dormia entre
dos soldats, lligat amb dues cadenes, i els sentinelles feien guàrdia davant la porta de la
presó, tot d’una l’àngel del Senyor es presentà, i la cambra s’omplí de claror. L’àngel tocà
Pere, el desvetllà i li digué: «De pressa, aixeca’t!» I les cadenes li caigueren de les mans. Li
digué: «Cenyeix-te i posa’t les sandàlies.» Pere ho va fer, i l’àngel va afegir: «Pren el
mantell i segueix-me.» Pere sortí a fora i el seguia, sense saber que això que l’àngel feia era
de veritat; es pensava tenir una visió. Passaren la primera guàrdia, passaren la segona, i
arribaren a la porta de ferro que dóna a la ciutat. La porta s’obrí tota sola, i ells sortiren,
anaren fins a la primera cantonada, i l’àngel el deixà. Llavors Pere, tornant en si, digué:
«Ara veig que el Senyor ha enviat de debò el seu àngel i m’ha alliberat de les mans d’Herodes
i de tot el que el poble dels jueus esperava contra mi.»
Salm 34 (33) 2-9
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva
lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho
sentin.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m’ha escoltat, res no m’espanta.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà
de llum,
i no haureu d’abaixar els ulls
avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill.
Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegirlos.
Tasteu i veureu que n’és de bo el
Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia.

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu 2Tm.. 4, 6-8. 17-18
Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre
l’altar. Ja m’ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar
en aquest noble combat i acabada la cursa em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la
corona que m’he guanyat. El Senyor, jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no tan
sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació.

El Senyor m’assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de
l’evangeli i poguessin escoltar-lo tots els pagans. I Déu m’ha salvat de la gola del lleó. El
Senyor em salvarà de tots els qui em volen perjudicar i em guardarà per al seu Regne
celestial. A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt. 16, 13-19
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 contestà: «Vós sou
el Messies, el Fill de 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 lliguis a la
terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel.»
Salmo 34(33) , 12-13. 19-20

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi
boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se
alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del
Señor
ensalcemos juntos su nombre
Yo consulté al Señor y me respondió
me libró de todas mis ansias.

Contempladlo y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor,
él lo escucha y lo salva de sus angustias.
.
El ángel del Señor
acampa en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.

Viu la vida com si estiguéssim pujant una muntanya. De tant en tant mira el
cim, però el més important és admirar les coses boniques del camí. Puja a poc a
poc, ferm, i gaudeix del moment. Les vistes des del cim seran el regal perfecte
després del viatge.
Harol V. Melchert

