Lectures diumenge 17 de juliol
Diumenge 16 de durant l’any
1ªlec. Gn. 18, 20-32
Salm 37,
1-3.6-8
Col. 2, 12-14 Lc 11, 1-13

ASSISTÈNCIA MENJADOR
Durant el mes de juny s’han servit 749
àpats al menjador.
(continua del mig)
nosaltres, a la butxaca, a la bossa, a la
maleta...Si hi donéssim un cop d’ull moltes
vegades al dia, cada hora, cada mitja hora!
(per alguns, tot caminant, o tot menjant, o
tot parlant...!).
Si tornéssim esverats a buscar-la a casa
si ens l’hem oblidat! Si la utilitzéssim per enviar missatges a tots els nostres “contactes”,
amics, família, companys...
Si la tractéssim com si no poguéssim
viure sense ella, de dies, de nits, al treball o
a les vacances, a casa o fora de casa...
Si la féssim servir cada dia de forma
habitual i sempre en cas d’urgència...
Contràriament al telèfon mòbil, la Bíblia
sempre té línia. Ens hi podem connectar a
qualsevol lloc. Sempre té cobertura. No ens
hem de preocupar per la manca de crèdit.
Jesús ja ha pagat la factura, i el crèdit és
il·limitat. El contracte és indefinit, per

Si esteu atabalats i una mica perduts,
marqueu: Joan 14.
Si teniu por, marqueu: Salm 27.
Si us trobeu desanimats, marqueu:
Salm 51
Si esteu inquiets per tenir més béns
materials, marqueu: Mateu 6, 19-24
Si esteu en perill o plens de dubtes,
marqueu: Salm 91
Si Déu us sembla llunyà, marqueu:
Salm 63
Si necessiteu enfortir la vostra fe,
marqueu: Hebreus 11
Si us sentiu sols i abandonats,
marqueu: Salm 22
Per la unitat en la diferència, marqueu:
1ª Corintis 13
Per conèixer el secret de la felicitat,
marqueu: Colossencs 3, 12-17
Si us sentiu tristos i febles, marqueu:
Romans 8, 31-39
Si us sentiu cansats i afeixugats,
marqueu: Mateu 11, 25-30
Contra la temptació de creure’s més
gran que Déu, marqueu: Salm 90
I doncs, que no seria més bonica la
vida amb la Bíblia ben viva al cor? I el nostre
mòbil podria descansar una mica...
Miquel-Àngel Ferrés

Diumenge XV de Pasqua Any C

«Vés, i tu fes igual»

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 252,81
Caixetes ciris ............................... 56,29
Caixetes: ....................................... 3,90
Caixetes Càritas: .......................... 55,90
Menjador (caixetes) ................... 240,00

sempre.
Més encara, no es talla mai la
comunicació, i la bateria està carregada per
tota la vida. Si es vol, té uns enllaços per a
cada ocasió, que podeu completar a mesura que l’aneu dominant:

FULL
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Llegint aquesta paràbola,
sovint, ens sembla estranya
l´actitud dels dos primers el levita
i el sacerdot i ben normal la del
samarità que s´atura i l´ajuda.
Però això ens passa només llegint,
doncs el dia a dia és bastant
diferent. Som capaços d´ajudar
quan això ens causa alguna
molèstia?
Vivim en una societat indiferent al dolor de l´altre. Com a cristians anem
a missa, fem la nostra estona de pregària ..... Però el prototip de deixeble de
Jesús no és només això. És molt natural que el nostre amor vagi cap els que
ens corresponen, però el camí que ens proposa Jesús va més enllà de cap
lògica.
Jesús ens explica com hem d´ actuar. Ens ensenya que ens hem de donar
als altres en secret, intencionalment, i sense fer pregó del que fem per tal de
rebre elogis per part dels altres. Descobrirem que ens donarà molta més alegria
poder demostrar el nostre amor, donant el nostre temps, energies i recursos,
sense condicions. “Fa més feliç donar que rebre”Ac.20,35
La manera d´actuar i de pensar de Jesús sembla aliena a aquest món.
Sense la seva gràcia obrant en nosaltres no podem fer el que Jesús ens ensenya
i envia a fer al Mestre de la Llei i a cadascú de nosaltres: VÉS, I TU FES
IGUAL. Ser cristià és ser bon samarità amb TOTHOM sense condicions.
E.M.
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Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 30,10-14)
Moisès s’adreçà al poble i li digué: «Escoltaràs el Senyor, el teu Déu, guardant els seus
manaments i els seus decrets escrits en el llibre d’aquesta Llei, i et convertiràs al Senyor, el
teu Déu, amb tot el cor i amb tota l’ànima. La Llei que avui et dono no és massa difícil per a
tu, ni és fora del teu abast. No és pas al cel, que puguis dir: Qui és capaç de pujar-hi per anarla a buscar i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar? Ni és tampoc a l’altra banda
del mar, que puguis dir: Qui és capaç de travessar-lo per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer,
perquè la puguem practicar? Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir: les
tens als llavis, les tens al cor.

Salm responsorial 68,14.17.30-31.33-34.36-37
A vós us prego, Senyor, / en aquesta hora propícia; / escolteu-me, Déu
meu, vós que estimeu tant, / vós que sou fidel a salvar els amics.
El vostre amor, Senyor, vessa bondat / mireu-me, responeu, vós que
estimeu tant. / «Tingueu llarga vida.» / Jo, Déu meu, sóc un pobre sofrent.
Que el vostre ajut em defensi. / Els meus càntics lloaran el nom de Déu,
/ reconeixeran la grandesa del Senyor.
Se n’alegraran els humils quan ho vegin; / els qui busquen Déu sincerament
diran: «Tingueu llarga vida.» / El Senyor escolta sempre els desvalguts, / no té
abandonats els seus captius. .
Déu salvarà Sió, / reconstruirà les viles de Judà; / hi habitaran els servents
del Senyor / ells i els seus fills les posseiran, / hi viuran els que estimen el nom
de Déu.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 1,15-20)
Jesucrist és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha
creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les
invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat
a ell. Ell existeix abans que tot, i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, que
és l’Església. Ell n’és l’origen, és la primícia dels qui retornen d’entre els morts, perquè ell ha
de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix; per ell
Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la terra com al
cel, per la sang de la creu de Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 10,25-37)
En aquell temps, un mestre de la Llei, per provar Jesús s’alçà i li va fer aquesta pregunta: «Mestre, què he de fer per tenir l’herència de la vida eterna?» Jesús li digué: «Què hi ha
escrit a la Llei? Què hi llegeixes?» Ell contestà: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor,
amb tota l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i estima els altres com a tu
mateix.» Jesús li diu: «Has respost bé: fes-ho així i viuràs.» Ell, amb ganes de justificar-se,
preguntà a Jesús: «I per a mi, qui són aquests altres?» Jesús prosseguí: «Un home baixava de

Jerusalem a Jericó i caigué en mans de lladres, que el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren
deixant-lo mig mort. Casualment baixava pel mateix camí un sacerdot que el veié, però passà
de llarg per l’altra banda. Igualment un levita, quan arribà al lloc, passà de llarg per l’altra
banda. Però un samarità que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié se’n compadí, s’hi
acostà, li embenà les ferides, després d’amorosir-les amb oli i vi, el pujà a la seva pròpia
cavalcadura, el dugué a l’hostal i se n’ocupà. L’endemà, quan se n’anava, donà dues monedes
de plata a l’hostaler dient-li: Ocupa’t d’ell i, quan jo torni, et pagaré les despeses que hagis fet
de més. Quin d’aquests tres et sembla que va veure l’altre que hem d’estimar, en l’home que
havia caigut en mans de lladres?» Ell respongué: «El qui es va compadir d’ell.» Jesús li digué:
«Doncs tu fes igual.»

Salmo esponsorial 68, 14.17.30-31.33-34.36-37
Pero yo, Señor, te elevo mi plegaria, / ésta es la hora en que me debes
ser propicio; / escúchame, Dios mío, por tu inmensa bondad, / pues tú eres la
verdadera salvación. / Respóndeme, Señor, / pues tú eres todo bondad y amor,
/ con tu inmensa piedad vuelve hacia mí tus ojos;
Yo soy un desgraciado y un enfermo, / ayúdame, Dios mío, y sálvame. /
Alabaré el nombre de Dios con cánticos, / lo ensalzaré con acciones de gracias;
Los humildes, al verlo, se regocijarán, / y los que buscan a Dios cobrarán
ánimo / Porque Dios escucha a los pobres / y no rechaza a sus presos.
Porque Dios salvará a Sión, / reconstruirá las ciudades de Judá, / habitarán en ella

El mòbil i la bíblia
És molt útil el mòbil. Tant, que ens fem creus de com podíem viure sense mòbil fa ben
pocs anys... Però voleu dir que no en fem un gra massa, tots plegats? Heu vist quanta gent,
sobretot gent jove, pel carrer va enganxada al mòbil? No heu vist la típica foto d’una
reunió familiar o d’amics en què tots estan remenant el seu mòbil i no hi ha cap comunicació
entre ells? Fa com tots els invents: Si està al nostre servei i el dominem, bé. Ens fa un bon
servei i ens facilita la vida. En canvi, si estem al seu servei i ens domina, malament. Ens pot
alienar i dificultar la comunicació real.
A la sortida que vàrem fer a Ars (França) el juny passat amb el grup de Vida Creixent,
vaig recollir un full on hi havia una idea suggestiva, comparant l’ús del mòbil amb l’ús de la
Bíblia. Bé, ja sabem que no es poden comparar dues coses tan diverses, però ajuda a
pensar. Si més no, posa en qüestió si estem massa enganxats al mòbil i massa “desenganxats”
de la Paraula de Déu. El temps d’Advent, no seria un bon moment per revisar-ho?
El paper deia què passaria si tinguéssim amb la Bíblia el mateix comportament que
tenim amb el nostre telèfon mòbil...
Si no ens separéssim mai de la Paraula de Déu, si la portéssim a tot arreu amb

