ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de José Roman
Ruiz, de 81 anys; Aquesta setmana a la
família de Juan Antonio Díaz Ruiz, de 78
anys.

CONCERT
Aquest dissabte, dia 25 a les 9 del
vespre, hi ha en Concert de Fildegospel.

HORARIS CELEBRACIONS
Poblenou
vigilies 20h.
diumenges: 10 i 12 matí
Calella
Parròquia: vigílies: 20h.
Diumenges: 9, 12, 19h.
Agustins: vigílies: 20h(castellà)
diumenges: 10,30 (castellà)
Pineda: vigílies:19h. (juliol-agost:20h);
diumenges: 9h, 10h.(Les Creus),
11h., 20h (juliol-agost)

-Sortida d’una Església-jerarquia,
creadora de desigualtats, cap a una
Església-poble de Déu que fa a tots
germanes i germans, una immensa comunitat
fraternal.
-Sortida d’una Església-autoritat
eclesiàstica, distanciada dels fidels o fins i
tots d’espatlles a ells, cap a una Esglésiapastor, que camina entre el poble, amb olor
d’ovella i misericordiosa.
-Sortida d’una Església-Papa de tots
els cristians i bisbes que governa amb el
rígid dret canònic cap a una Església-bisbe
de Roma, que presideix en la caritat i només
a causa d’ella es fa Papa de l’Església universal.
-Sortida d’una Església-mestra, de
la doctrina i normes cap a una Església-de
pràctiques sorprenents i de reencontre
afectuós amb les persones més enllà de la
seva religió, moral o ideologia. Les
perifèries existencials guanyen
centralitat.
-Sortida d’una Església-de poder
sagrat, de pompa i circumstància, de palaus
pontificis i titulacions de noblesa medieval,
cap a una Església-pobre i per als pobres,
despullada de símbols d’honor, servidora i
portaveu contra el sistema d’acumulació de
diners, l’ídol de sofriments i misèria a les
persones.
-Sortida de l’Església que parla dels
pobres cap a una Església que va als pobres, conversa amb ells, els abraça i els defensa. (continuarà)

Diumenge XVII de durant l’any B.
Com ho farem perquè puguin menjar
tots?

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 142,32
Caixetes ciris ............................... 37,53
Caixetes: ..................................... 13,50
Caixetes Càritas: .......................... 59,30
Lectures diumenge 2 d’agost 18 durant
l’any B
1ª lec Ex. 16, 2-4. 12-15; Salm 77, 3-4.
23 -25. 54; 3ª lec Ef. 4, 17.20-28; 4ª
lec. Jn. 6, 24-35

ESGLÉSIA EN SORTIDA (II)

FULL
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Núm. 598
26 de juliol del 2015

Aquesta és la qüestió important que Jesús vol
resoldre a l’evangeli d’avui. A més, aquesta narració
és presentada en el context proper a la festa de
Pasqua. El símbol del pa repartit és de potent
actualitat en el cristianisme, en la societat que mai no
deixa de tenir famolencs al seu sí. La pobresa no existeix perquè s’hagi
d’entendre, diu Vicenç Ferrer, existeix per a ser solucionada. Ens cal no celebrar en va la nostra Eucaristia.
“Vivim a la mateixa terra, res avui no ens és estrany ni ho ha de ser:
solidaris en el progrés, en els avanços tècnics i científics. Per què no ser-ho en
fer què s’acabi tanta penúria en el món? Tota fam i set d’aliments, de cultura,
de justícia, de companyia, de confiança, d’esperança, d’amor, de misteri, de
Déu ... No ho neguem a ningú! (Sebastià Taltavull, bisbe)
M’imagino una societat on el pa, la llet, els ous, les pomes ... no costessin
diners ni es poguessin comercialitzar. Igual que serveis públics, els aliments
bàsics estiguessin disposats a l’abast de tothom. Els entesos en economia, a
favor d’aquesta novetat, podrien aplicar la seva intel·ligència de manera
acceptable. Tantes coses ens haurien semblat impossibles, que aquesta en
seria una d’elles.
Després del menjar, ve el sostre, les escoles, la salut, la feina, l’assistència
a la gent discapacitada. Tot això necessita caliu, cura, creativitat, decisions,
fets. L’evangeli no ens pot deixar tranquils mentre a la terra hi hagi algú que
pateix quan pot haver-hi solució. Es pot incidir allunyant o distanciant el camí
cap a la igualtat.
Jesús es commou, i amb l’energia del seu amor ens convida a tots a
posar tot el poc o molt que tinguem. L’Esperit segueix amb nosaltres , ho
transformarà tot.
ATG
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Lectura del segon llibre dels Reis 2R 4, 42-44
En aquells dies, un home de Baal-Salisà va anar a dur a l’home de Déu, Eliseu, vint
pans d’ordi, els primers de la collita, i vi novell. Eliseu digué el seu servidor: “Dóna-ho a
tota la comunitat i que mengin”. El servidor li contestà: “com puc donar això a un centenar
d’homes?”. Però Eliseu insistí: “Dóna-ho a tota la comunitat i que mengin. Això diu el
Senyor: tots en menjaran, i encara en sobrarà”. Ell ho repartí, en menjaran tots i encara en
sobrà, tal com el Senyor havia dit.
Salm responsorial, 145 (144) 10-11. 15-18
Que t’enalteixin les teves criatures, / que et beneeixin els fidels; / que
proclamin la glòria del teu regne / i parlin de la teva potència.
Tothom té els ulls en Tu, mirant esperançat, / i al seu temps Tu els dónes
l’aliment. / Tant bon punt obres la mà, / sacies de bon grat tots els vivents.
Són camins de bondat els del Senyor, / les seves obres són obres d’amor.
/ El Senyor és a prop dels qui l’invoquen, / dels qui l’invoquen amb sinceritat.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes Ef 4, 1-6
Germans, jo, pres per causa el Senyor, us prego que visqueu com ho demana la
vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb
amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer al unitat de l’esperit amb els
lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com també és una sola l’esperança que neix de
la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots,
que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 6. 1-15
En aquell temps, Jesús se n’anà a l’altra riba del llac de Galilea, el llac de Tiberíades.
El seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús
pujà a la muntanya i s’hi assegué amb els deixebles. S’acostava la Pasqua, la festa dels
jueus. Jesús alçà els ulls, veié la gentada que anava arribant i preguntà a Felip: “On
comprarem pa perquè puguin menjar tots?”. Ho preguntà per veure què hi deia Felip. Jesús
sabia què volia fer. Felip li respongué: “Necessitaríem molts diners per poder donar només
un tros de pa a cadascun”. Uns dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, diu a Jesús:
“Aquí hi ha un noi que té cinc pans d’ordi i dos peixos, però, què és això per a tanta gent?”
Jesús digué que fessin seure tothom. En aquell indret hi havia molta herba, i s’hi assegueren.
Eren uns cinc mil homes. Jesús prengué els pans, digué l’acció de gràcies i els repartí entre
tota la gent asseguda. El mateix va fer amb els peixos. I en repartia tant com en volien.
Quan tothom quedà satisfet, digué als deixebles: “Recolliu el que ha sobrat, que no es faci

malbé”. Ho recolliren i, de les sobres d’aquells cinc pans d’ordi n’ompliren dotze coves.
Quan la gent s’adonà del prodigi que Jesús havia fet, començà a dir: “Segur que
aquest home és el Profeta que ha de venir al món”. Jesús, sabent que anaven a apoderarse d’ell per fer-lo rei, es retirà tot sol a la muntanya.
Salmo responsorial: 144, 10-11.15-18
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan tus fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus hazañas.
Los ojos de todos te están aguardando, / tú les das la comida a su tiempo; / abres tú la mano, / y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos, / es bondadoso en todas sus
acciones; / cerca está el Señor de los que lo invocan, / de los que lo invocan
sinceramente.

Per al diàleg:
-Jesús, ocupant el lloc de nou Moisès, repeteix el gest de l’Èxode i alimenta tot el poble,
amb un pa que no es fa malbé. No acaben d’entendre el gest que acaba de fer.
-No predicar a estómacs buits. No creure que amb pa s’arregla el món.
-Entendre Jesús quan multiplica el pa.

CARTES A JESÚS(III)
Estimat Jesús: T’envio una poesia. T’estimo perquè amb el que ens dones / ens fas
viure. / Però m’has de dir per què ens deixes morir? DANIEL (8 anys)
Estimat Nen Jesús: Si us plau, envia’m un gosset. Mai t’he demanat res, ho pots
comprovar. BRU
Estimat Jesús: Fa molt que espero la primavera però encara no ha arribat. No te’n
descuidis. SILVIA
Estimat Nen Jesús: Que n’ets d’espavilat! Cada nit aconsegueixes posar les estrelles al mateix lloc. CATERINA
Estimat Nen Jesús: Per a mi la màquina de cosir és un dels teus millors invents.
ROSANA
Estimat Nen Jesús: Segur que per a tu és dificilíssim estimar tothom a tot el món. En
la meva família només són quatre i jo no ho aconsegueixo. VIOLETA ,
Estimat Nen Jesús: M’agrada molt el Parenostre. Se’t va acudir de seguida o el vas
haver de fer unes quantes vegades? Jo sempre que escric alguna cosa l’he de tornar a fer.
ANDREA (continuarà)

