Lectures pel diumenge 12 de juliol
1ª lec. Am. 7, 12-15 Salm 9a. 11-14
Ef. 1, 3-14 Mc. 6, 7-13

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Rosa Almarcha
Castellano, de 88 anys.

PREGÀRIES
Les pregàries són la porta oberta al
món, a les nostres realitats de cada dia, allò
que vivim, el que ens importa i ens angoixa.
Però les pregàries també són acció de gràcies
pel que som i tenim, per les persones que
ens envolten i per el bé que ens fan. Per això
és important que ho expressem. Esforcemnos a les eucaristies a aportar allò que vivim,
allò que ens ajuda a créixer i, també, a
solidaritzar-nos i posar-nos al costat
d’aquells que s’ho passen malament.
Fem-ho espontàniament, escrites....
tant se val, la qüestió es que ho fem.

C.E. ANEM A CAMINAR
Aquest dilluns els que van a caminar
els quarts dilluns es troben en un dinar per
donar per finalitzat el curs de caminades. La
calor obliga a estar quiet.

No ploris pel que has perdut, lluita pel
que et queda. No ploris pel que ha mort,
lluita pel nascut en tu. No ploris per qui ha
marxat, lluita per qui està amb tu. No ploris
per qui t’odia, lluita per qui t’estima.
No ploris pel teu passat, lluita pel teu
present. No ploris pel teu sofriment, lluita
per la teva felicitat. Amb les coses que ens
succeeixen anem aprenent que res és
impossible de solucionar, tant sols segueix
endavant. (Papa Francesc)

Diumenge XIV de durant l’any B.
Ningú és profeta a la seva terra!

ECONOMIA MES DE JUNY
Saldo maig ................................. 125,95
Entrades
Col.lectes .................. 680,68
Caixetes .................... 183,59
Ciris .......................... 302,46
Col.lectes Corpus
per Càritas ................ 193,77
Total entrades ...... 1.360,50 .. 1.360,50
Sortides
Com.Bancs ................... 3,00
Ciris .......................... 800,20
Neteja ....................... 204,49
Full Parroquial ............. 25,00
Llum .......................... 525,47
Col.lecta Corpus
per Càritas ................ 193,77
Seg. Social .................. 32,22
Total sortides ....... 1.784,15 .. 1.784,15
Romanent juny ......................... -103,93

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 262,30
Caixetes ciris ............................. 108,24
Caixetes: ..................................... 33,46
Caixetes Càritas: .......................... 28,89
Menjador .................................... 35,00

ENS HA ARRIBAT

FULL

ECONOMIA 28-06-15
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Segurament, en més d’una ocasió hem dit
aquella frase ben popular de que “ningú és profeta a la seva terra” per referir-se a situacions ben
diverses. L’evangeli d’avui recull, justament, el
passatge d’on arrenca aquesta expressió.
Efectivament és Jesús qui s’acaba manifestant en
termes semblants, en to decebut, per la poca
acollida que té la seva prèdica a la sinagoga: “els
profetes només són mal rebuts al seu poble, entre els seus”. No només és
mal rebut aquest seu missatge sinó que escandalitza. Per què incomodaven les
seves paraules? Potser per la seva senzillesa? per la seva sinceritat? per una
saviesa que no és arrogant? perquè molestava per les seves veritats i posava al
descobert hipocresies i injustícies? Potser perquè les seves paraules són del
tot trencadores amb la prèdica habitual que s’escoltava a les sinagogues, massa
preocupada per les formes però força allunyada de la realitat d’aquells temps?
Aquesta actitud de rebuig aparentment podem pensar que només es
promou de portes enfora, d’una persona que arriba a la comunitat i se la
rebutja pel que diu però també perquè es conseqüent amb allò que acaba fent.
Ens hauríem de preguntar, però, si també aquest rebuig el fem dins nostre
mateix. Quants cops a Jesús li costa apropar-se al nostre cor perquè el veiem
amb desconfiança o com un estrany!! Ens preguntem, especialment en situacions
difícils: què pot fer ell per nosaltres? Com ens hauria d’ajudar? Igual és que
nosaltres no el reconeixem i no som capaços de veure’l amb prou normalitat.
Volem un Jesús extraordinari que dugui a terme coses increïbles. Però Jesús és
d’una altra manera i prefereix que l’identifiquem en la quotidianitat i en el dia a
dia, en allò que ens envolta.
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Lectura de la profecia d’Ezequiel Ez 2, 2-5
Tan bon punt la veu m’hagué parlat, l’Esperit va entrar dintre meu i em féu posar
dret. Aleshores vaig sentir el qui em parlava. Em deia: —A tu, fill d’home, jo t’envio als
israelites, gent rebel que s’ha revoltat contra mi; tant ells com els seus pares m’han estat
infidels fins avui mateix. Són gent de cara endurida i de cor empedreït. Jo t’hi envio per a
dir-los: “Això us anuncia el Senyor, Déu sobirà.” I ells, que són un poble rebel, tant si
t’escolten com si no t’escolten, sabran que hi ha un profeta enmig seu.
Salm responsorial 123 (122) 1-4
A tu, que tens el tron dalt del cel, / aixeco els meus ulls. / Com l’esclau té
els ulls posats / en les mans del seu amo
Com l’esclava té els seus ulls / en les mans de la seva mestressa / tenim
els ulls posats en el Senyor, / fins que s’apiadi de nosaltres.
Compadeix-nos, Senyor, compadeix-nos, / estem saturats de menyspreu.
/ La nostra ànima n’està ben saturada, / dels escarnis dels altius, / del menyspreu
dels insolents.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint 2C 12, 7-10
Germans, perquè no m’enorgulleixi de les revelacions extraodinàries que he tingut,
m’ha estat clavada una espina a la carn: és un enviat de Satanàs que em bufeteja perquè no
m’enorgulleixi. He demanat tres vegades al Senyor que me n’alliberi, però ell m’ha donat
aquesta resposta: «En tens prou amb la meva gràcia. En la teva feblesa actua el meu
poder.» Per això em gloriaré sobretot de les meves febleses, perquè reposi sobre meu el
poder del Crist. Per tant, accepto de bon grat les febleses, les injúries, les adversitats, les
persecucions i les angoixes per causa de Crist. Perquè quan sóc feble és quan sóc realment
fort.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 6, 1-6
En aquell temps Jesús se’n va anar al seu poble, i els seus deixebles el seguiren. El
dissabte es posà a ensenyar a la sinagoga. Molts, en sentir-lo, se n’estranyaven i deien: —
D’on li ve, tot això? Què és aquesta saviesa que ha rebut? I aquests miracles obrats per les
seves mans? No és el fuster, el fill de Maria, el germà de Jaume, de Josep, de Judes i de
Simó? I les seves germanes, no viuen aquí entre nosaltres? I no eren capaços d’acceptarlo. Jesús els digué: —Un profeta només és menyspreat al seu poble, entre els seus parents
i a casa seva. I no pogué fer allí cap miracle; tan sols va curar uns quants malalts, imposantlos les mans. I el sorprenia que no tinguessin fe. Jesús recorria els pobles del voltant i hi
ensenyava.

Salmo responsorial: 123 (122) 1-4
A ti levanto mis ojos, / a ti que habitas en el cielo. / Como están los ojos de
los esclavos / fijos en la manos de sus señores.
Como están los ojos de la esclava / fijos en las manos de su señora, / así
están nuestros ojos / en el Señor, Dios nuestro, / esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia, / que estamos saciados de desprecios; / nuestra alma está saciada / del sarcasmo de los satisfechos, / del desprecio de los orgullosos.

Per al diàleg:
- En el fons, el meravellós ens fascina
- Ens costa acceptar que Déu s’hagi fixat en el del costat.
- I si Déu fes cara d’un qualsevol?

Més enllà de la tècnica
Per què tanta gent pensa que la crisi que estem patint es deu a problemes tècnics
del món econòmic?. És una idea generalitzada. És una interpretació interessada. És
un pensament que paralitza. És un engany i una possible trampa.
Hi ha problemes tècnics en el món econòmic. Evident. Però la causa de la crisi
va MÉS ENLLÀ DE LA TÈCNICA.
Més enllà de la tècnica hi ha la ètica. Hi ha la justícia. Hi ha la moral. Hi ha la
persona humana i el seus drets. Més enllà de la tècnica hi han els valors del bé comú,
la defensa i promoció de la llibertat, més enllà de la tècnica hi ha la natura i els seus
ritmes, i el dret i la dignitat i la democràcia i el cor humà
(…) Segurament estem començant una nova possibilitat de canvi profund, que
des de el cor de cadascú ha d’anar transformant aquesta societat tan decadent,
militaritzada i esclavista. Ja notem la brisa que serà vent de marinada , de l’Esperit ,
que tot ho vol renovar , però no sense nosaltres, no sense tu, no sense jo, no sense els
que ens rodegen.
Jesús Renau

