Lectures 16 d’agost diumenge 20 del
temps ordinari
1ª lec Pr. 9,1-6; Salm 33,2-3.10-15;
3ª lec. Ef. 5, 15-20; 4ª lec.Jn. 6, 51-58

M.DE DÉU D’AGOST
El dia 15 d’agost
Les eucaristies del dia 15, seran
l’anticipada del divendres dia 14, a les 8,
i el dia 15 a les 10 i 12 del matí.
No hi haurà la missa del dissabte el
vespre

PREGÀRIA
Una pregària per l’Àlex
Miro al cielo y sé que estás ahí, en ese
lugar llamado eternidad, donde no existe el
dolor ni el sufrimiento y donde todo es amor
y felicidad en ese precioso lugar que
volveremos a abrazarnos con la tranquilidad
con la tranquilidad que estaremos juntos para
siempre, ese día llegará.
Mientras tú sé feliz que nosotros te
echamos mucho de menos en cada
momento, y ojalá la vida no nos hubiese
separado jamás, pero tu viniste a enseñarnos
y darnos una lección de vida y te ganaste tu
trocito de cielo.
Las nenas crecerán sabiendo que estas

(ve de la plana del mig)
Feliços els Superficials, els que
viuen d’aparences donant el pego,
perquè sempre esteu de moda.
I va dir el déu de la Massa: Vés,
dissol-te’t enmig del garbuix, posa’t les marques que et digui, dóna com puguis culte al
cos. No preguntis el per què de les coses, si
tothom ho fa no hi ha dubte que està bé.
Ah! I una cosa molt important: assenyala amb
el dit a qui no em segueixi. No et compliquis
a ser, jo seré per a tu.
Feliços els freds de cor, perquè
ningú us pugui enganyar
I va dir el déu del Jo: Vés, desconfia
de tots, especialment dels pobres, aprofita’t
d’ells. No estimis ja que l’amor roba teva
intimitat. No deixis que entri ningú en la teva
vida. Tu, més aviat utilitza les persones i
sempre seràs lliure. Adona’t del molt que
t’ofereixo ... El meu preu, no t’ho creuràs,
és la monotonia i la depressió. Però això sí,
no ho diguis a ningú.
Feliços vosaltres quan us
aplaudeixin i us admirin. Alegreu-vos
perquè serà gran el vostre prestigi i la
fama estarà sempre amb vosaltres. Bé
us heu guanyat la recompensa. Beneïts
vosaltres perquè vostre és l’èxit en el
regne de la terra. “Amén

Diumenge XIX de durant l’any B.

“Ningú no pot venir a mi si
no l’atreu el Pare...”

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 256,35
Caixetes ciris ............................... 89,47
Caixetes: ..................................... 13,18
Caixetes Càritas: .......................... 46,92
Menjador .................................. 180,00

en nuestros corazones, que su tío fue un
campeón que tuvo mucha fuerza y que luchó
mucho y que se ganó su felicidad eterna.
Pronto volveremos a encontrarnos allí,
en ese lugar llamado eternidad.
(Mamá, anna y Jessy)

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 600
09 d’agost del 2015

Deixant-nos atraure per el Pare,
és sentir-nos abraçats per el seu Amor
tot respirant aires de pau, bondat,
estimació i misericòrdia, fent de la nostra
vida, un reflexa de la seva, on tota persona pugui dir: “Aquet és un home de
fe, un Jesús del nostre temps”
Jesús, està tan unit al Pare i forma una sola persona amb Ell, que diu amb tota veritat, coneixement, fermesa
i profunditat:
“Jo sóc el Pa que dóna la Vida”
Aquestes paraules ens conviden a veure la humanitat, la grandesa i el
gran amor de Jesús.
· Menjar el Pa de Vida, és compartir el nostre pa...
· Menjar el Pa de Vida, és estimar i perdonar...
· Menjar el Pa de Vida, és fer-nos engrunes per els altres...
“El Pa que Jo donaré és la meva carn”
· El Pa que Jo donaré, és viure amb el Ressuscitat...
· El Pa que Jo donaré, és créixer comunitàriament amb la fe de Jesús...
· El Pa que Jo donaré, és ser testimonis vius de la seva Paraula...
Avui, tots plegats, aclamem i lloem plens de joia al Déu de Jesús donantli gràcies amb tot el cor perquè som instruïts, per la seva gràcia, amb l’Esperit,
la bondat i l’amor de Déu Pare. Amén!!! Al·leluia!!!...
P.V.LL.
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Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del primer llibre dels Reis 1R 19, 4-8
En aquell temps, Elies caminà durant un dia pel desert, s’assegué a l’ombra d’uns
ginestera i demanà la mort, pregant així: “Ja n’hi ha prou, Senyor. Preneu-me la vida; no he
de ser més afortunat que els meus pares”. Després s’ajagué sota aquella ginestera i s’adormí.
Mentre dormia, un àngel el tocà i li digué: “Aixeca’t i menja”. Llavors veié al seu capçal un
pa cuit sobre pedres i un càntir d’aigua. Menjà i begué, i s’adormí altra vegada. L’àngel del
Senyor el tronà a tocar i li digué: “Aixeca’t i menja, que tens molt camí a fer”. S’aixecà,
menjà i begué, i amb la força d¡aquell aliment caminà quaranta dies i quaranta nits, fins que
arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu.
Salm responsorial Salm 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 dels
perills.
Acampa l’àngel del Senyor / entorn dels seus fidels per protegir-los. /
Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor; / feliç l‘home que s’hi refugia.
Lectura de la carta als cristians d’Efes Ef 40, 30-32. 5, 1-2
«Només tinguis fe» Germans, no entristiu l’Esperit Sant amb què Déu us ha marcat
per reconèixer-vos el dia de la redempció final. Lluny de vosaltres tot mal humor, mal geni,
crits, injúries i qualsevol mena de dolenteria. Sigueu bondadosos i compassius els uns amb
els altres, i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist.
Sou fills estimats de Déu: imiteu el vostre Pare. Viviu estimant, com el Crist ens estimà;
ell s’entregà per nosaltres, oferint-se com una víctima d’olor agradable.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 6, 41-51
En aquell temps, els jueus murmuraven de Jesús perquè havia dit que era baixat del
cel, i es preguntaven: “Aquest, no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare
i la seva mare, i ara diu que ha baixat del cel?. Jesús els digué: “No murmureu entre
vosaltres. Ningú no pot venir a mi si no l’atreu el Pare que m’ha enviat. I els qui vénen a mi,
jo els ressuscitaré el darrer dia. Diu el llibre dels profetes que tots seran instruïts per Déu.
Tots els qui han sentit l’ensenyament del Pare i l’han après vénen a mi. No vull dir que algú
hagi vist mai el Pare; només l’ha vist el qui ve de Déu; aquest sí que ha vist el Pare. Us ho
dic amb tota veritat: els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa que dóna la vida. Els

vostres pares, tot i haver menjat el mannà en el desert, moriren, però el pa de què jo parlo
és aquell que baixa del cel perquè no mori ningú dels qui en mengen. Jo sóc el pa viu, baixat
del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara: el pa que jo donaré és la meva
carn: perquè doni vida al món.
Salmo responsorial: Salm 33, 2-9
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.

Les benaurances del món
Va dir el Fals profeta: “Feliços els Rics, perquè ells ho tenen tot i posseeixen
la terra ...
I va dir el déu del Tenir: Si vols venir darrere meu, vine... acumula tot el que puguis,
no el comparteixis amb ningú i segueix-me. Mai estaràs sol, tindràs molts amics i res et
faltarà. Qui més té més val.
Feliços els Conformistes perquè tot us va bé i ningú ha de consolar-vos...
I va dir el déu de la Comoditat: Si vols seguir-me, vine i prova de tot una mica però
sense comprometre’t amb res ni amb ningú. No siguis creatiu, no et mengis el coco, adapta’t
al que calgui. Pots fer el que vulguis però sense mullar-te, fins i tot celebrar l’Eucaristia ...,
no sóc un déu gelós, això sí i en això sóc molt exigent, que estar còmode sigui el més
important de la teva vida.
Feliços els poderosos, els trepes, ja que ells fan el que els doni la gana sense
que ningú els vacil·li.
I va dir el déu del Poder: Vine ... trepitja a qui puguis, fes la pilota, menteix, humilia
amb la teva crítica i creu-t’ho ... ets el millor !. Refrega-ho per davant de la cara dels altres.
Ah! I de tant en tant fes alguna cosa bona. Perdona a algú la vida, però això sí; digues-ho
a tothom que has estat tu, no vagin a pensar que passes dels altres.
(Continua al darrera)

