Lectures 17 durant l’any 26 de juliol
1ª lec 2 R. 4, 42-44 Salm 144 , 1011. 15-18 3ª lec. Ef. 4, 1-6 4ª lec Jo.
6, 1-15

BATEIG
Aquest diumenge a la 1 del migdia
batejarem a ne’n Víctor Palacios Ramos

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Rafael Duran
Montes, de 92 anys.

(Leonardo Boff, aportat per P.G.)

Diumenge XVI de durant l’any B.

Església en sortida
Una «Església en sortida» Aquesta
expressió comprèn una amagada crítica al
model de l’Església que era una «Església
sense sortida» degut als escàndols d’ordre
moral i financer, que forçaren a renunciar al
Papa Benet XVI; una Església que havia
perdut el seu millor capital: a la moralitat i la
credibilitat dels cristians i del món secular.
Però el logotip «Església en sortida»
té un significat més profund, fet possible
perquè ve d’un Papa fora dels quadres
institucionals de la vella i cansada cristiandat
europea. Aquesta havia tancat l’Església dins
d’una comprensió que la feia pràcticament
inacceptable pels moderns, ostatge de
tradicions fossilitzades i amb un missatge que
no tocava els problemes dels cristians i del
món actual. L’Església en sortida vol marcar una ruptura amb aquell estat de coses.
Aquesta paraula ruptura irrita als
representants de l’establishment eclesiàstic,
però no per això deixa de ser verdadera. I
aleshores surt la pregunta: Sortida d’on i
cap a on? Mirem alguns passos:
-Sortida d’una Església-fortalesa que
protegia els fidels de les llibertats modernes,
cap una Església-hospital de campanya
que atén tota persona que busca
-Sortida d’una Església- institució
absoluta, centrada en ella mateixa cap a una
Església- moviment , oberta al diàleg universal, amb altres esglésies, religions i
ideologies.
(Continuarà)

“Veniu a descansar una
mica», per poder seguir
endavant.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 136,05
Caixetes ciris ............................... 42,25
Caixetes: ..................................... 45,70
Caixetes Càritas: .......................... 35,50
Menjador .................................. 140,00

ESGLÉSIA EN SORTIDA (I)

FULL
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En aquest passatge veiem
Jesús com a mestre, que es preocupa de la formació de qui el
segueix. I també reflexa el rostre
de Jesús Pastor. Ell guia els seus
seguidors, i els procura la pau i el
descans.
És una manera de manifestar el Regne. Jesús amb les seves
paraules ens encoratja a ser i fer
evangeli. Encara que no sigui fàcil,
doncs demana esforç, sacrifici, entrega màxima, trobarem el seu repòs. Ell ens
prepara moments de descans, recés per a prendre forces, l’alè necessari per a
seguir en la missió encomanada.
La paraula d’avui és una crida a la comunitat. Una crida que espera la
nostra resposta, una resposta activa en el si de l’Església. No ens limitem a
escoltar la Paraula, som agents actius de la Paraula. És una invitació a seguir
Jesús. I encara que passem defallences i ens visiti el fracàs, Ell està sempre
amb nosaltres per descansar, revisar, i seguir camí endavant.
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Lectura del llibre de Jeremies Jr 23, 1-6
«Ai dels pastors que malmenen i dispersen les ovelles del meu ramat. Ho dic jo, el
Senyor. Això diu el Senyor, Déu d’Israel, als pastors que pasturen el meu poble: Vosaltres
heu dispersat les meves ovelles, les heu escampades i no les heu tingudes en compte.
Doncs ara jo us demanaré comptes de la vostra mala conducta. Ho dic jo, el Senyor.
Després jo mateix aplegaré la resta de les meves ovelles de tots els països on les he
escampades i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i es multiplicaran. Els
posaré al davant pastors que les pasturin: no tindran por i ningú no les esfereirà. No en
faltarà cap a la crida. Ho dic jo, el Senyor.
»Vénen dies que faré néixer un rebrot legítim al llinatge de David. Regnarà com a rei
assenyat i defensarà en el país el dret i la justícia. Ho dic jo, el Senyor. En el seu temps,
Judà serà salvat i Israel viurà segur. I li donaran aquest nom: “El Senyor és la nostra salvació.”
Salm responsorial. 23 (22) 1-6
El Senyor és el meu pastor No em manca res, / em fa descansar en
prats deliciosos; / em mena al repòs vora l’aigua, / i allí em retorna. / Em guia
pels camins segurs / per l’amor del seu nom.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos / no tinc por de res, / perquè et
tinc vora meu; / la teva vara de pastor, / m’asserena i em conforta.
Davant meu pares taula tu mateix, / i els enemics ho veuen; / m’has ungit
el cap amb perfums, / omples a vessar la meva copa.
Oh sí ! La teva bondat i el teu amor / m’acompanyen tota la vida, / i viuré
anys i més anys / a la casa del Senyor.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes 2, 13-18
Germans, aleshores éreu lluny, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la
nostra pau. De dos pobles n’ha fet un de sol, destruint el mur que els separava i abolint
amb el seu propi cos allò que els feia enemics: la Llei amb els seus manaments i preceptes.
Així ha posat pau entre tots dos pobles i, en ell, n’ha creat un de sol, la nova humanitat. Ha
fet morir en ell l’enemistat i, per la seva mort en creu, els ha reconciliat tots dos amb Déu i
els ha unit en un sol cos. Ell ha vingut a anunciar la bona nova de la pau: la pau a vosaltres,
que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell, uns i altres, units en un sol Esperit, tenim
accés al Pare.
Lectura del evangeli segons sant Marc 6, 30-34
Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat. Ell
els diu: —Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica. Perquè hi havia
tanta gent que anava i venia, que no els quedava temps ni de menjar. Se n’anaren, doncs,
amb la barca tots sols cap a un lloc despoblat. Però els veieren marxar i molts ho van

saber; de totes les poblacions van córrer a peu fins allà i van arribar-hi abans que ells.
Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles
sense pastor; i es posà a instruir-los llargament.
Salmo respponsorial 23 (22) 1-6
El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace recostar; / me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. / Aunque camine por cañadas oscuras, / nada temo, porque tú vas conmigo: / tu vara y tu
cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos; / me unges la
cabeza con perfume, / y mi copa rebosa. .
Tu bondad y tu misericordia me acompañan / todos los días de mi vida, /
y habitaré en la casa del Señor / por años sin término.

Per al diàleg:
- quines notícies tenia Jesús que arrossegava tanta gent a escoltar-lo?
-Els profetes, els pastors, els capellans,.....prediquen Déu, Jesús....No és a ells qui
hem de seguir, sinó a Déu i a Jesús.
- l’Església avui, encara té bones Notícies per dir?

Cartes a Jesús (II)
Estimat Nen Jesús: M’agradaria saber com es deien el teu bou i la teva mula.
VALENTINA
Estimat Nen Jesús: Si no haguessis fet desaparèixer els dinosaures, no hauríem tingut
lloc nosaltres en el món. Ho vas fer molt bé.
Estimat Jesús: Hem estudiat que Tomàs Edison va descobrir la llum. Però a la
catequesi ens diuen que vas ser tu. Jo crec que et va robar la idea. DARIA
Estimat Nen Jesús: Com és que no has inventat cap animal darrerament? Tenim els
de sempre. LAURA
Estimat Jesús: No et preocupis per mi. Jo miro sempre cap als dos costats a l’hora de
travessar el carrer. MARC
Estimat Jesús: A catequesi ens han dit tot el que fas. Però quan ets de vacances, qui et
substitueix? MARINA
Estimat Nen Jesús: M’agradaria que fessis gent que no es trenqués tant. A mi ja
m’han donat tres punts i una injecció. SANDRA
Estimat Nen Jesús: Potser Cain i Abel no s’haurien matat si haguessin tingut una
habitacle per a cada un. Amb el meu germà això funciona. LLORENÇ
(aportat per en Xevi Castellà)

