ECONOMIA 21-06-15
Col.lecta: ................................... 148,98
Caixetes ciris ............................... 82,52
Caixetes: ..................................... 15,50
Caixetes Càritas: .......................... 72,00
Menjador .................................... 60,00
Lectures Diumenge 14 de durant l’any
5 de juliol
1ª lec. Ez, 3, 2-3; Salm 123 (122) 14; 3ª lec. 2 C. 12, 7-10;4ª lec. Mc. 6, 1-6

BATEIG
Aquest dissabte, batejarem a Nerea
Condés Sánchez, i diumenge a la 1, a Lucía
Hidalgo Infantes.

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de José-Antonio
Porcel González, de 85 anys.

GRUPS DE CATEQUESI
Sortida dels grups de Catequesi
Si tot es lliga bé, aquest divendres dia
3 de juliol a la tarda s’anirà al museu
d’Arbúcies amb els grups de catequesi.
A rel de la sortida que es va fer al castell
de Montsoriu, al preu de l’entrada hi anava
aquesta visita al Museu d’Arbúcies, El
Museu Etnològic del Montseny -la Gabellaque és un centre d'exposició, conservació,

Diumenge XIII de durant l’any B.

CARITAS
Càritas zona

«Talita, cum»

Aquest diumenge, els de Càritas de tota
la zona fan la trobada de final de curs amb
un dinar al col.legi Marpi.

El respecte de Jesús per a la persona, en
els evangelis, es manifesta constantment. Jesús
està predicant a una multitud, que l’admira, però
segueix al cap de la sinagoga immediatament.
Per fer aixecar la nena, parla en el
llenguatge del poble, el llenguatge familiar de la
nena. Poques paraules, cap explicació del que
va a fer o dir, l’essencial i prou, en paraules i
gestos.
Els pares no estaven per explicacions, havien fet tard al anar buscar a
Jesús a última hora. Jesús respecte el dolor i no tarda, amb cerimònies i gestos, a solucionar el seu dolor.
A qui li diu: si vols pots, respon sí vull i actua; a qui li diu : no cal que
vinguis, diu només de paraula, respon : «vés, el teu criat està curat». A la
viuda que va a enterrar el seu fill, «no ploris», i ressuscita el fill mort.
A qui pot exigir fe, demana fe, a qui no pot exigir res, fa sense demanar
res. Les explicacions, els sermons, al seu temps, i si cal es retarden, l’acció,
immediata, que el dolor té pressa.
Els fariseus rics feien tocar les trompetes, per atraure els pobres, deien,
però era perquè se sabés que ells feien caritat als pobres. Pura hipocresia ja
retornaven un xic, del que havien robat als pobres.
Penso que actualment no es fan miracles, no tant perquè la ciència cura,
sinó perquè no hi ha prou fe, manca humilitat, i els medis ho tergiversarien
immediatament. Sense comptar que l’Església reclamaria tenir permís d’ella.
Tanmateix, en el silenci, amagats, encara hi ha miracles en aquesta terra,
en aquestes societats ufanes i escèptiques. «Només tinguis fe» va dir al cap
de la sinagoga. I en el món dels pobres i dels febles, n’hi ha prou.
P. G.

Càritas Menjador
Dimarts, reunió responsables
menjador a les 9 del vespre.

L’ALEGRIA
(continua de dins)
critica. La història acaba amb l’anunci de
l’esterilitat d’ella, esterilitat,segons el Papa
que és sobretot l’incapacitat d’acollir joia,
al revés del seu marit qui balla. Les nostres
esglésies no han de parar mai d’acollir
l’alegria»
En un moment estaven asseguts a terra,
al seu voltant, pregant, parlant sense
protocols. Teníem la impressió de trobarnos amb en Pere, l’home que buscava Déu.
Hom li pregunta, al Papa, si es trobés de
rector parroquial què faria. Ell reflexiona uns
moments i respon: «La primera cosa és
l’amistat amb tots els parroquians».
Una Església trista, no té una fe
pobra....però quina pobra fe!!! Que no és
capaç d’atreure.
A l’acabar, Francesc, els dóna gràcies
per l’alegria que li han procurat
Le Monde (diari) 11 de juny
(Resum i traducció P. G. )

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 169,40
Caixetes ciris ............................... 52,70
Caixetes: ..................................... 32,90
Caixetes Càritas: .......................... 39,30
Menjador .................................... 15,00

difusió i investigació del patrimoni cultural
del massís del Montseny,.
Si voleu afegir-vos a la sortida,
pregunteu i informeu-vos.

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat

e-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat

Lectura del llibre de la Saviesa Sa 1, 13-15; 2, 23-24
Déu no ha fet la mort ni troba cap gust a destruir els qui viuen. Déu ho ha creat tot
perquè existeixi: les coses creades són saludables, no contenen cap metzina que mati. La
terra no és el reialme de la mort, i els justos són immortals. Déu ha creat l’home perquè
sigui incorruptible, l’ha fet imatge d’allò que és ell mateix. Però la mort ha entrat al món per
la malícia del diable, i els seus partidaris l’han de sofrir.
Salm responsorial 30 (29) 2. 4. 5-6. 11-13
Amb quin goig t’exalto, Senyor. / M’has tret a flor de l’aigua quan m’ofegava,
/ i no has permès que se n’alegrin els enemics. / Senyor, m’has arrencat de la
terra dels morts / quan ja m’hi enfonsava m’has tornat a la vida
Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, / enaltiu la seva santedat. / El seu
rigor dura un instant; / el seu favor tota la vida. / Cap al tard tot eren plors, /
l’endemà són crits de joia.
Escolta, Senyor, compadeix-te de mi; / Ajuda’m, Senyor. / Has mudat en
joia les meves penes, / Senyor, Déu meu, et lloaré per sempre.

l’acompanyés ningú, fora de Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Quan arriben a casa
del cap de la sinagoga, veu l’aldarull de la gent, que plorava i feia grans planys. Entra a la
casa i els diu:—Què són aquest aldarull i aquests plors? La nena no és morta, sinó que
dorm. Ells se’n burlaven, però Jesús els treu tots fora, i pren només el pare i la mare de la
nena i els qui l’acompanyaven, entra al lloc on era la nena, l’agafa per la mà i li diu: “Talita,
cum” que vol dir: «Noia, aixeca’t.» A l’instant la noia es va aixecar i es posà a caminar.
Tenia dotze anys. Tots quedaren sorpresos i no se’n sabien avenir. Però Jesús els prohibí
que ho fessin saber a ningú. I els digué que donessin menjar a la noia.

Salmo responsorial Sa 1, 13-15; 2, 23-24
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado / y no has dejado que mis
enemigos se rían de mí. / Señor, sacaste mi vida del abismo, / me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos, / dad gracias a su nombre santo; / su
cólera dura un instante; / su bondad, de por vida; / al atardecer nos visita el
llanto; / por la mañana, el júbilo.

Lectura de la segona carta de san Pau als cristians de Corint 2C, 7. 9 .13-15
Vosaltres teniu de tot en abundància: fe, eloqüència, coneixement, sol·licitud plena i
l’amor que de nosaltres heu rebut. Tingueu també ara una generositat abundosa. Coneixeu
prou bé la generositat de nostre Senyor Jesucrist; ell, essent ric, es va fer pobre per vosaltres,
perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa. No seria just que, per alleujar els altres, patíssiu
estretors: hi ha d’haver igualtat. En el moment present, allò que us sobra a vosaltres ha de
compensar el que els falta a ells, per tal que, un dia, allò que els sobri a ells compensi el que
us falti a vosaltres. Així s’arribarà a la igualtat, tal com diu l’Escriptura: Ni en sobrava als
qui n’havien recollit molt ni en faltava als qui n’havien recollit poc.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; / Señor, socórreme. / Cambiaste mi
luto en danzas. / Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 5, 21—24. 35-43
En aquell temps, Jesús travessà el llac amb la barca i va tornar a l’altra riba. Molta
gent es reuní al seu voltant, i ell es quedà vora l’aigua. Llavors arriba un dels caps de la
sinagoga, que es deia Jaire, i, així que el veu, se li llança als peus i, suplicant-lo amb
insistència, li diu:—La meva filleta s’està morint. Vine a imposar-li les mans perquè es curi
i visqui. Jesús se n’anà amb ell. El seguia molta gent que l’empenyia pertot arreu. Mentre
Jesús encara parlava, en van arribar uns de casa del cap de la sinagoga a dir-li:—La teva
filla s’ha mort. Què en trauràs, d’amoïnar el Mestre? Però Jesús, en sentir aquestes paraules,
digué al cap de la sinagoga:—No tinguis por; tingues només fe. I no va permetre que

En una trobada informal a la casa Santa Marta el 11 de juny, el Papa ha
invitat als catòlics (especialment als francesos), sortir del seu tancament i donar
testimoni d’alegria
D’aquesta trobada, Benjamí Pouzin (el rector que els acompanya) recorda sobretot
la insistència del Papa sobre la necessitat de transmetre alegria: «... sortiu de l’individualisme
de la societat». (Ell semblava preocupat per la societat europea individualista i la joventut
que viu sense Déu). I afegeix»: Hem començat a cantar i a pregar en veu alta per tots els
joves que no coneixen Déu, la cosa que deuria ser la més visible en l’Església és l’alegria.
Ell recorda la història de David dansant al voltant de l’Arca mentre que la seva dona el
(continua al darrera)

Per al diàleg:
-Davant dels mals dels qui no coneixem, anem bé. Però com encaixem els que ens
afecten?
-Què hi posaríem en una pregària en temps de malaltia?
-Com afrontar la mort avui per un creient?

Bona notícia

