Celebració de la Paraula
Els dos caps de setmana
22 - 23 i 29 - 30 d’agost,
a l’horari habitual de les eucaristies hi
haurà Celebració de la Paraula

Misses entre setmana
Tota aquesta setmana fins el 28 d’agost no
hi haurà missa entre setmana durant els
dies de cada dia.

LES LECTURES D’AVUI
Qui és Jesús? L’evangeli recorda que
molts l’abandonen quan afirma que ha
«baixat del cel» i que és el camí per
anar-hi, és a dir, el qui condueix la
humanitat cap a Déu. La resposta de
Jesús és que cal acollir la fe com un do
de Déu, que vol atreure tota la
humanitat. I que cal deixar-se guiar i
il·luminar per l’Esperit, anant més enllà
de les mires purament humanes (la
«carn»).
La interpel·lació als dotze s’adreça a
tots els qui llegim o escoltem

(“Missa de cada dia” )

(ve de la plana del mig)
Et preguem per aquests i per tots els
que no han descobert mai la llum de la fe:
que sàpiguen buscar-te a tu, Senyor Jesús, i
puguin gaudir la joia profunda d’haver-te
trobat i de viure en comunió amb tu.
Que tots els qui creiem puguem
assaborir, com diu el salm, la teva bondat i
el teu amor, que poden omplir a vessar les
nostres vides.
(“Missa de cada dia” )

Diumenge XXI de durant l’any B.

A qui aniria?
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l’evangeli. Nosaltres - i jo
personalment- volem seguir Jesús o el
volem abandonar.? Pere respon en nom
de tot el grup manifestant l’adhesió
total a Jesús. Jesús és aquell que fa
present la santedat de Déu aquí a la
terra, perquè és el Fill. I el qui
descobreix a la humanitat el sentit i la
riquesa que Déu ha donat a cada persona
(la «vida eterna»).
Per al grup dels dotze, aquesta crisi va
ser una oportunitat de creixement i
d’enfortiment de la fe. L’actitud de Pere
possiblement va ajudar els seus
companys. I el grup dels dotze potser
va fer repensar alguns dels qui havien
decidit abandonar el seguiment de
Jesús. També la nostra decisió personal
i comunitària de viure seguint el Mestre
s’ha de renovar contínuament.

FULL

Lectures diumenge 22 dia 30 d’agost
De. 4, 1-2, 6-8
Salm 14, 1-5
Jm. 1, 17-18. n21-22. 17 Mc. 7,1-8.
15. 21-23

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 602
23 d’agost del 2015

Sí a qui aniria jo que em donés més
motius que ell de seguir-lo? Vaig fer el camí
erroni del fill petit; però també, com ell vaig
tornar a Jesús i el seu evangeli, més per
convicció que per necessitat.
Però ara per necessitat més que
convicció em quedo amb ell. M’ha donat
tant que res no podria pas suplir-lo. La
veritat de les seves ensenyances demostrada en la meva vida de deixeble seu m’és patent.
Quan ell va dir «Benaurats els pobres de cor», va dir una veritat per mi
comprovada. Quan va dir qui vulgui guardar la seva vida la perdrà i qui la
perdi pels altres (per ell) la retrobarà és pura realitat.
Més que promeses Jesús fa afirmacions amb coneixement d’una realitat
comprovable. Però, es clar, primer s’ha d’acceptar les seves incongruències
aparents i arriscar a comprovar-ho en la vida.
Una fe en ell feta vida personal és la clau de volta per a aquella vida a
desdir que ell va venir a portar a la humanitat. I això malgrat les tribulacions,
les patacades, les traïcions i les malalties.
La fe viscuda no és un pal·liatiu al dolor, no és un parapet contra cap
mal. No evita caigudes, dubtes ni errors, però ajuda a redreçar les corbes,
aplanar els clots, abaixar els turons de la vida.
Molts voldríem comprovar primer la bonança i després viure la
benaurances. Primer tenir la pau i l’alegria dels fills de Déu, abans de viure
com fills de Déu Voldríem rebre el pa del cel, sense haver de donar el pa de la
terra. Però s’ha d’adorar Déu (viure la fe ) en esperit i en veritat.
P.G.
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Lectura del llibre de Josuè Js 24, 15-18
En aquells dies, Josuè reuní a Siquem totes les tribus d’Israel, i cridà als ancians
d’Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant
Déu. I Josuè digué a tot el poble: “Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu
avui quins déus voleu adorar: els que adoraven els vostres pares a la regió occidental de
l’Eufrat, o els déus dels amorreus, al país dels quals viviu. Però jo i la meva família hem
decidit d’adorar el Senyor” El poble respongué: Mai de la vida no abandonarem el Senyor
per adorar altres déus. El Senyor, el nostre Déu, és el qui ens va fer pujar amb els nostres
pares de la terra d’Egipte, d’un lloc d’esclavatge; ell obrà davant els nostres ulls aquells
grans senyals i ens guardà pertot arreu on anàvem, enmig de totes les nacions que havíem
de travessar. També nosaltres, doncs, estem decidits a adorar el Senyor, que és el nostre
Déu”
Salm responsorial 34 (33) 2-3, 16-21
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.
El senyor es gira contra els malfactors / per esborrar de la terra el seu
record. / Els ulls del Senyor vetllen pels justos, / escolta quan criden auxili.
Així que criden, el Senyor els escolta / i els treu de tots els perills. / El
Senyor és a prop dels cors que sofreixen, / salva els homes que se senten
desfets.
Els justos sofreixen molts mals, / però el Senyor sempre els allibera; /
vetlla per cada un dels seus ossos, / no els podrà trencar ningú.
Lectura de la carta als cristians d’Efes Ef 5, 21-3
Germans, sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. El qui estima la seva
esposa, és com si s’estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu cos.
Tothom l’alimenta i el vesteix. També el Crist es porta així amb la seva església, perquè
som membres del seu cos. Per dir-ho amb paraules de l’escriptura; “Per això l’home deixa
el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i des d’aquell moment, els dos formen una
sola família”. És un misteri molt gran: ho dic de Crist i de l’Església.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 6, 60-69
En aquell temps, molts que fins aleshores havien seguit Jesús digueren: «Aquest

llenguatge és molt difícil! Qui és capaç d’entendre’l?» Jesús coneixia interiorment que els
seus seguidors murmuraven d’això, i els digué: «Us escandalitza això que us he dit? Què
direu si veieu que el Fill de l’home puja on era abans? L’Esperit és el qui dóna la vida. La
carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre
vosaltres n’hi ha alguns que no creuen.» Des del principi Jesús sabia qui eren els qui creien
i el qui l’havia de trair. Després afegí: «Per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi
si el Pare no li concedeix aquest do.» Després d’aquell moment, molts dels qui l’havien
seguit fins aleshores l’abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als dotze:
«Vosaltres també em voleu deixar?» Simó Pere li respongué: «Senyor, a qui aniríem? Només
vós teniu paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.»
Salmo responsorial: 34 (33) 2-3, 16-21
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.
Todos sus santos, temed al Señor, / porque nada les falta a los que le
temen; / los ricos empobrecen y pasan hambre, / los que buscan al Señor no
carecen de nada.
Venid, hijos, escuchadme: / os instruiré en el temor del Señor; / ¿hay alguien que ame la vida / y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal, / tus labios de la falsedad; / apártate del mal,
obra el bien, / busca la paz y corre tras ella.

Preguem amb l’Evangeli
Senyor Jesús, quedem admirats davant la decisió de Josuè i la seva família així
com la de Pere i els seus companys, totes dues en moments de crisi i dubtes.
Nosaltres, que ens hem sentit atrets cap a tu i moguts interiorment per l’Esperit,
volem dir-te un cop més que, fora de tu, no trobem vida i salvació enlloc.
Volem agrair-te també el tresor de la fe que hem rebut gratuïtament i que hem
de saber transmetre perquè pugui il·luminar més persones.
Et demanem perdó, Senyor Jesús, per aquells que han abandonat la fe i la
participació en la vida de l’Església a causa del nostre testimoni deficient o poca
coherència cristiana.
(segueix al darrera)

