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Aquest Cap de setmana
29-30 d’agost,
a l’horari habitual de les eucaristies hi
haurà Celebració de la paraula.
Dimarts, dia 1 setembre, es reemprenen
les misses entre setmana: dimarts i dijous.

Es necessiten
sants sense sotana
“Necessitem sants sense vel, sense
sotana. Necessitem sants amb espardenyes.
Necessitem sants que vagin al cinema,
escoltin música i passegin amb els seus amics.
Necessitem sants que posin a Déu en
primer lloc i que despuntin a la Universitat.
Necessitem sants que busquin temps
per resar cada dia i que s’enamorin en la
puresa i la castedat, o que consagrin la seva
castedat. Necessitem sants moderns, sants
del segle XXI amb una espiritualitat inserida
en el nostre temps.
Necessitem sants compromesos amb
els pobres i els necessaris canvis socials.
Necessitem sants que visquin en el món, se
santifiquin en el món i que no tinguin por de
viure en el món. Necessitem sants que beguin
Coca Cola i mengin hot-dogs, que siguin
internautes, que escoltin iPod.
Necessitem sants que estimin
l’Eucaristia i que no tinguin vergonya de beure
una cervesa o menjar pizza el fi de setmana
amb els amics. Necessitem sants als que els
agradi el cine, el teatre, la música, la dansa,

Diumenge XXII de durant l’any B.
Som com som

LES LECTURES
Els textos bíblics d’aquest diumenge
es podrien resumir amb aquesta pregunta:
què és el que fa que una persona sigui bona?
Quan podem dir que viu segons el que Déu
espera d’ella? Per als fariseus i mestres de
la Llei la resposta era clara: quan hom
compleix al peu de la lletra tot el que s’ha
rebut per tradició dels ancians. Jesús, en
canvi, va per un altre camí: quan s’ha educat
l’interior o el cor de la persona de tal manera que actuï moguda per l’amor i buscant el
bé dels altres.
No és gens còmode seguir la proposta
de Jesús, perquè el nostre cor no serà mai
totalment bo. Sempre en sortiran
«pensaments dolents» que ens recorden que
encara estem en camí de conversió.
Ara bé, el camí d’honorar Déu amb
els llavis o amb un compliment extern de
normes és titllat per Jesús d’hipocresia o
fingiment, i no porta enlloc. No caiguem
tampoc en el parany de pensar que nosaltres
som els bons i que els que s’han de corregir
sempre són els altres. Tots podem caure en
aquestes temptacions de que parla l’evangeli.
I sempre ens hem de preguntar si realment
posem en pràctica allò que creiem (primera
i segona lectures).
(“Missa de cada dia” )
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l’esport. Necessitem sants sociables, oberts,
normals, amics, alegres, companys.
Necessitem sants que estiguin en el món i
que sàpiguen assaborir les coses pures i bones
del món, però sense ser mundans”. Aquests
tenim que ser nosaltres!!!
(Francesc, bisbe de Roma)
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Lectures Diumenge XXIII
1ª Is 35,4-7; Sl 146; 2ª Jaume 2,1-5); Ev
Mc 7,31-37)

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 603
30 d’agost del 2015

Estimat Jesús, perdona’m per totes les meves
contradiccions, ingratituds amb Tu, desconnexions i
lluites internes. Perdona’m per massa intents d’entendre
massa i aprofundir massa, quan en el fons, la fe és en un
plànol senzill i proper. Perdona’ns col·lectivament a
l’Església, a les comunitats, per massa pretensions
d’interpretar-te, -cap a on més ens convingui potser-, per risc de convertir-nos
una mica en “mestres de la Llei”.
Som com som. De vegades, la teva crida és constant, tan com els nostres
taps a les oïdes, I de vegades pretenem sentir-te, escoltar-te... i tot és silenci.
Sovint sento que no en sé més, i tiraria la tovallola, i sovint veig que tothom
tenim el nostre camí a fer, intentant seguir.-te. Som contradictoris, la vida en ella
mateixa és sovint contradictòria. Però és la vida humana i l’esser humà, amb
infinitat de matisos, també en la fe.
Sovint el camí és feixuc a la vida... i oblidem l’agraïment per les coses
bones que també ens ha aportat aquell camí tan costerut. Quan hem viscut
moments de dolor infinit o de pànic, segur que hem tingut també experiències
positives que ens han impactat, acompanyat, que ens han recordat la teva
presència a través dels altres... i si tenim la sort de respirar i bategar per recordar-ho, farà una mica de coixí i ens acaronarà aquest record en qualsevol
patiment que no puguem esborrar.
I és que, malgrat que el teu missatge d’amor és ben clar i entenedor,
l’experiència de la fe és més propera a les emocions que no pas a una raó
fonamentada. Per això de vegades, en mig d’un batibull de pensaments com
tinc avui, simplement tanco els ulls, i recordo aquelles paraules teves: “No tingueu
por”.
M.J.H.
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 del Deuteronomi (Dt 4,1-2.6-8)
Moisès digué al poble: «Ara, Israel, escolta els decrets i les prescripcions que avui us
ensenyo, i compliu-los. Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres pares,
us dóna, i en prendreu possessió. No afegiu res als manaments que jo us dono ni en tragueu
res. Compliu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que us dono avui. Guardeu-los i
poseu-los en pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per assenyats i molt intel·ligents:
quan sentiran dir que heu rebut tots aquests decrets, diran: “Aquest poble és una nació
assenyada i molt intel·ligent.” I realment, quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop
com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l’invoquem? I, quina és la nació,
per gran que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions tan justes com aquesta Llei que
jo us he donat avui?»

Salm responsorial [14,1a.2-3a.3bc-4av.5 (R.: 1a)]
Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra? El qui obra honradament i practica la justícia, diu la veritat tal com la pensa; quan parla, no escampa calúmnies.
Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra? Mai no fa mal al proïsme, ni
carrega a ningú res infamant, compten poc als seus ulls els descreguts, honra
i aprecia els fidels del Senyor.
No fia els seus diners a interès, ni es ven per condemnar cap innocent El
qui obra així, mai no caurà.
Lectura de la carta de sant Jaume (Jm 1,17-18.21b-22.27)
Germans meus estimats, tot el que rebem de bo, tot do perfecte, prové de dalt, baixa del
pare dels estels. En ell, res no canvia, no hi ha ni ombra de variació. Ell ha decidit lliurement
que la proclamació de la veritat ens fes néixer a la vida, perquè fóssim com un primer fruit de
tot el que ha creat. Acolliu amb docilitat la paraula plantada en vosaltres. És una paraula que
té el poder de salvar-vos. Però no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres
mateixos: l’heu de posar en pràctica. La religió pura i sense taca als ulls de Déu és que
ajudeu els orfes i les viudes en les seves necessitats, i us guardeu nets de la malícia del món.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)
En aquell temps, els fariseus i alguns mestres de la Llei que venien de Jerusalem es
reuniren entorn de Jesús i s’adonaren que alguns dels seus deixebles menjaven amb les mans
impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les. Cal saber que els fariseus, i
en general tots els jueus, seguint la tradició que han rebut dels ancians, no mengen mai sense
haver-se rentat les mans ritualment, i quan tornen del mercat no mengen sense haver-se
banyat; i observen per tradició moltes pràctiques semblants, com és fer passar per l’aigua
vasos i gerros i atuells d’aram. Els fariseus, doncs, i els mestres de la Llei preguntaren a
Jesús: «Per què els vostres deixebles no segueixen la tradició dels ancians i mengen amb les

mans impures?» Jesús els respongué: «Isaïes tenia tota la raó quan va profetitzar de vosaltres,
hipòcrites, tal com diu l’Escriptura: “Aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es
manté lluny de mi. El culte que em dóna és en va, les doctrines que ensenyen són preceptes
humans.” Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels homes.»
Després cridà la gent i els deia: «Escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic: Res del
que entra dintre de l’home des de fora no el pot contaminar; només allò que surt de l’home,
el pot contaminar, perquè de dins de l’home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments
dolents que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats,
enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria: tot això dolent surt de dintre i és
el que contamina l’home.»

Salmo Responsorial (Sal 15)
El que vive sin tacha y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón y no habla mal de nadie con su lengua; el que no hace mal a su hermano ni
difama a su vecino,
y no habla mal de nadie con su lengua; el que no hace mal a su hermano
ni difama a su vecino, desprecia al criminal y honra a los que temen al Señor;
el que, si jura en su perjuicio, ya no se desdice, desprecia al criminal y
honra a los que temen al Señor; el que, si jura en su perjuicio, ya no se desdice,
presta su dinero sin cobrar intereses y no se deja sobornar contra el que es
inocente. El que hace todo esto jamás perecerá.

Preguem amb l’Evangeli
Senyor Jesús, en temps de crisi de valors ens va bé pregar amb el salm d’avui i acollir
amb cor obert la proposta que fa: viure honradament i practicar la justícia, dir sempre la
veritat sense atacar ningú, no condemnar ni fer mal als altres, usar els diners per al bé comú
defugint l’enriquiment amb l’especulació.
A alguns això els pot fer somriure però tu, Senyor Jesús, vas actuar així i ens dius
que això és possible a mida que el cor humà es deixa omplir per la teva paraula, per l’amor
de Déu, per la llum i la força de l’Esperit Sant i pel sincer desig del bé de tothom.
Ajuda’ns a tenir un cor capaç d’actuar així, imitant-te a tu; no ens deixis caure en la
rutina o en el conformisme davant del mal i la injustícia que veiem cada dia.
T’agraïm, Senyor Jesús, per tots aquells que han pogut gaudir d’un temps de vacances,
de visita a familiars i amics, d’enriquiment espiritual.
I et preguem pels infants i joves que les properes setmanes tornaran a l’escola, a la
catequesi o altres activitats parroquials; que tot això els ajudi a créixer i a formar-se com a
persones preocupades per fer el bé.
(“Missa de cada dia”)

