Aquest Cap de setmana, a l’horari de
les eucaristies , dissabte a les 8 de la tarda i
diumenge a les 10 del matí, es faran
celebracions de la Paraula.
El diumenge a les 12, presidirà
l’eucaristia l’Ignasi Forcano.

GRUPS
REFLEXIÓ-CATEQUESI
Aquest proper divendres, els qui
s’encarreguen de la catequesi es reuniran per
programar el curs.
Tenim el repte de donar ànims als grups
de nois i noies, dels joves que van seguint la
catequesi. És un repte important i no pas
gens fàcil.

AULA INFORMÀTICA
Els voluntaris que es disposen a
ensenyar el que saben d’informàtica a aquells
que en volen aprendre, es reuniran el proper
divendres per programar els cursos i recursos per aquest curs.

TROBADA DE JOVES I EL
PAPA
Anys enrere havia sigut bastant
crític amb aquestes manifestacions de la fe
catòlica. El motiu no era altre que l’escassa

PREGÀRIA

Estimar-te més que ningú vol dir imitar
el teu amor generós, la teva acollida envers
els pobres i petits, la teva capacitat de perdonar i guarir. (Missa de cada dia)

Diumenge XXIII de Durant l’Any C

Posar davant Jesús

INFORMATIU

CELEBRACIONS
DE LA PARAULA

transcendència que solen tenir en la vida de
cada dia i en el treball parroquial. Avui,
després d´haver seguit la llarga cerimònia,
segueixo pensant, si fa o no fa, el mateix.
Son mostres d´autoafirmació, que
enforteixen l´Institució com a tal, i, per tant,
són una oportunitat de fer mèrits per part de
la jerarquia. Però les Jornades són per la
Joventut, no ho oblidéssim….; No pels
bisbes i pels conciliaris, que aporten un nombre de pollets per cada lloca amb bàcul i
mitra. En temps del Cardenal Rouco Varela
la consigna (emesa des del Vaticà) era
“omplíu estadis”. Sense tenir en compte que,
en la mateixa mida en què s´omplien els
estadis, es buidaven els temples. No tinc les
estadístiques a mà, però seguint la televisió,
m´ha semblat que la quantitat de bisbes i de
preveres assistents era tan important
(quantitativament) com la dels joves
(guardant les distàncies que calgui guardar).
Quantes parròquies s´hauran quedat avui
sense el seu rector o el seu capellà…! No
ho sé, però segur que moltes. La Jornada
no era per ells, però ells formen part de la
jornada i solen estar en primer terme,
marcant així la diferència entre els joves i els
seglars i el clericat. Encara hi ha “classes”,
malgrat que l´inventor de la “lluita de classes”
sigui l´etern estigmatitzat pel Magisteri
Eclesiàstic. Pobre Marx!
(Jaume reixach)

FULL

Lectures diumenge 24 durant l’any, 11
setembre
1ª Ex 32,7-11.13.14; Sl 50; 1Tm 1,12-17;
Lc 15,1-32
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“Gairebé dos milions de joves, 2 milions i
mig segons els organitzadors...” Com si es
tractés de donar la xifra d’una manifestació (em
va sobtar!) van donar al telenotícies de TV3
aquestes xifres per fer esment dels joves
assistents a la missa de cloenda del Congrés Mundial de la Joventut. Suposo
que el departament de premsa del Vaticà devia destacar molt i insistir molt en
les xifres... però això no és el que més ens ha d’importar (segur que no importava
gens al papa Francesc...). Com proposa l’Evangeli d’avui, no “calculem” res,
el que és essencial és ser capaços de deixar-ho tot i seguir a Jesús.
El Papa, dirigint-se als joves, va ser encertat en el missatge i el llenguatge:
“No us atureu a la superfície de les coses i desconfieu de les litúrgies mundanes
de l’aparença, del maquillatge de l’ànima per aparentar ser millors”. Amb
llenguatge de noves tecnologies, deia: “per contra, instal·leu bé la connexió
més estable, la d’un cor que veu i transmet el bé sense cansar-”. “Davant
Jesús no podem quedar-nos asseguts esperant amb els braços creuats; a ell,
que ens dóna la vida, no podem respondre-li amb un pensament o simple
‘missatget’ “, en referència al wassapp dels mòbils. “Ell espera que, entre tants
contactes i xats de cada dia, el primer lloc l’ocupi el fil d’or de l’oració”.
La proposta de Jesús, que també recorda el papa Francesc als joves, és
pel bé de les persones i de la humanitat. Posar davant Jesús i l’Evangeli. Perquè
els valors evangèlics, com són fer el bé, la generositat, l’altruisme, el servei, la
compasió, la cooperació, la senzillesa (valors de creients i no creients) són els
fonaments d’un món nou, tan necessari.
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 de la Saviesa (Sv 9,13-18)
Quin home pot conèixer què desitja Déu? Qui pot descobrir la voluntat del Senyor?
Perquè els raonaments dels mortals són insegurs, són incertes les nostres previsions: el cos
que es descompon afeixuga l’ànima, aquesta cabana de terra és una càrrega per a l’esperit,
capaç de meditar. Si amb prou feines ens afigurem les coses de la terra, si ens costa
descobrir allò mateix que tenim entre mans, qui haurà estat capaç de trobar un rastre de les
coses del cel? Qui hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la
saviesa, si no haguéssiu enviat de les altures el vostre Esperit Sant? Així s’han redreçat els
camins dels habitants de la terra, els homes han après a conèixer què és del vostre grat, i la
saviesa els salva.
Salm responsorial [Sl 89,3-4.5-6.12-13.14.17 (R.: 1)]
Vós feu tornar els homes a la pols dient-los: «Torneu-vos-en, fills d’Adam.»
Mil anys als vostres ulls són com un dia que ja ha passat, com el relleu d’una
guàrdia de nit.
Quan preneu els homes, són com un somni en fer-se dia, són com l’herba
que s’espiga: ha tret florida al matí, al vespre es marceix i s’asseca.
Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies per adquirir la saviesa del cor.
Calmeu-vos, Senyor, què espereu? Sigueu pacient amb els vostres servents.
Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos i ho celebrarem amb goig
tota la vida. Que l’amabilitat del Senyor reposi damunt els seus servents. Doneu
encert a l’obra de les nostres mans.
Lectura de la carta de sant Pau a Filèmon (Flm 9b-10.12-17)
Estimat: Jo, Pau, ambaixador de Crist i pres per causa d’ell, recorro a tu intercedint
a favor del meu fill Onèsim, jo que l’he engendrat en la fe estant a la presó. Ara te’l retorno
com si t’enviés el fruit de les meves entranyes. Jo hauria volgut retenir-lo al meu costat
perquè em servís en lloc teu mentre seré a la presó per causa de l’evangeli, però no he
volgut fer res sense el teu consentiment: no m’hauria agradat obligar-te a fer un favor com
aquest, si tu no el feies de bon grat. Qui sap si, providencialment, Onèsim se separà un
moment de tu perquè ara el recobris per sempre, i no com esclau, sinó molt més que això:
com un germà estimat. Ho és moltíssim per a mi, però més encara ho ha de ser per a tu,
tant humanament com en el Senyor. Per tant, si em comptes entre els qui tenim part en uns
mateixos béns, rep-lo com em rebries a mi mateix.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 14,25-3)
En aquell temps, Jesús anava amb molta gent. Ell es girà i els digué: «Si algú vol venir
amb mi i no m’estima més que el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les
germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu
per venir amb mi, no pot ser deixeble meu.
»Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. ¿No us asseureu primer a
calcular-ne les despeses per veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després de
posar els fonaments, no podíeu acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlarse’n i dirien: “Aquest home havia començat a construir, però no pot acabar.” Si un rei vol
anar a combatre amb un altre, ¿no s’asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes
podrà fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan l’altre encara és
lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així també ningú de vosaltres no pot ser deixeble
meu si no renuncia a tot el que té.»
Salmo Responsorial
(Ps 90)

Tú haces volver al polvo a los mortales,
pues tú has dicho: «Volved, hijos de Adán».
Mil años para ti son como el ayer que a pasó,
como un turno de la vigilia de la noche.
Los arrebatas como un sueño mañanero,
son semejantes a la hierba que brota:
sale y florece a la mañana,
y a la tarde se marchita y se seca.
Enséñanos a contar nuestros días
para que adquiramos un corazón sabio.
Vuelve con nosotros, Señor.
¿Hasta cuándo? Ten piedad de tus siervos.
Llénanos de tu amor por la mañana
para que vivamos alegres
y contentos todos nuestros días,
La bondad del Señor, nuestro Dios,
esté con nosotros.
Haz prosperar la acción de nuestras manos.

