Lectures diumenge 21 de durant l’any
dia 21 d’agost
1ª lec. Is. 66, 18-21
Salm 116,
1-2 3ª lec. He. 12, 5-7.11-13 4ªlec.
Lc. 13, 22-30

BATEIG
Diumenge dia 21, a les 11 del matí,
batejarem a l’Arlet Clemente Ordóñez.

FESTA MARE DE DÉU
Dilluns dia 15 d’agost, Festa de la
Mare de Déu, les eucaristies seran a les
10 i 12 del matí. No hi haurà l’anticipada.
Amb aquesta festa, «celebrem que
s’han complert les paraules del Magníficat:
El Senyor exalça els humils. Celebrem la
victòria d’una dona pacífica i valenta, humil
i ferma, d’un cor molt gran, que va saber
confiar i sofrir. Que ella ens sigui model, ajut
i guia en les nostres vides».

AI EL MÒBIL!
Vida més enllà del mòbil
Alguns diuen: “el meu telèfon mòbil és
una merda”. Doncs no, no ho és. Fins i tot
el mòbil més merda del mercat és un autèntic
miracle. És la teva vida que és una merda
quant te la passes enganxat al mòbil.

UNA GUERRA JUSTA
Sant Agustí i sant Tomàs d’Aquino,
desenvoluparen el concepte de “guerra justa” per analitzar si pot ser just prendre les
armes. Abans que res, ha d’existir una “causa
justa”. Pocs, per exemple, negarien a un país
el dret de defensar-se dels invasors. Però hi
ha altres qüestions més problemàtiques: poden ser vàlids els atacs preventius? Poden
tenir alguna legitimitat convertir en blanc de
tir als no combatents?
(Perlas de Sabiduria. 943. David
Ross)

PREGÀRIA
En motiu del record i pregària
per l’Àlex
Que bonito seria poder cerrar los ojos
y al abrirlos que tu estuvieras aquí, poder
verte, tocarte, sentirte, poder darte un abrazo, un abrazo infinito.
Un abrazo que envolviera el dolor que
yace en nuestros corazones, que los calmara, que volvieran a latir, que les diera paz,
paz porque tu estás aquí y ya nunca más te
volverás a ir. Que bonito seria acariciarte
de nuevo y decirte que ya nunca más volverá a separar, que bonito seria.
Mientras seguimos caminando por el
sendero de la vida para poder llegar a ese
momento mágico. Gracias Tete por todo lo
que nos has dado y porque gracias a ti supimos lo que es el amor infinito.
Te amamos Tete. Mama, Anna, Alexia,
Misnaia y Jessica.

Diumenge XX de Durant l’Any C
Regne de Déu

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 202,50
Caixetes ciris ............................. 119,10
Caixetes: ....................................... 2,40
Caixetes Càritas: .......................... 23,40
Menjador (caixetes) ................... 245,00

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 653
14 d’agost del 2016

El Regne del Déu de Jesús, és la transformació del món. El Regne del
Déu de Jesús, és la pau, l’amor, la unitat dels homes... El Regne del Déu de
Jesús, és el foc de la justícia i NO violència...
Com s’entén, doncs, l’Evangeli d’avui? “-He vingut a calar foc...,
divisió..., guerres... enmig de les famílies i pobles..-” Que desconcertants
són les paraules de Jesús!... Però, la llum del seu Esperit ve a nosaltres per
mirar, sentir, contemplar, descobrir i viure “més enllà...” de tots aquestes mots!...
SABEM MOLT BÉ, QUE JESÚS ÉS LA FONT DE LA VIDA...
Vida transformada i NO immòbil... Vida de felicitat i NO de rancors... Vida de
fraternitat i NO de violència... Vida de Justícia i NO de falsedat... Vida de
veritat i NO de mentida...
JESÚS VOL VIDA..., VIDA,... I... VIDA EN ABUNDÀNCIA...! El
seu cor, està tan ple de foc d’amor, que VOL CREMAR tota maldat que
trepitja el cos i el cor del ser humà. Per què? Perquè és creatura creada
del Pare, i vol que cada ú dels seus fills, visquin plens de dignitat i felicitat. I
aquesta dignitat i felicitat sols neix de la flama encesa de l’Esperit de Déu plena
de pau, de justícia, d’amor, de fraternitat, de perdó, de solidaritat i d’igualtat per
tots aquells homes, que encenen amb entorxes, TOTS ELS POBLES DE
LA TERRA, amb els valors de l’Evangeli fent una VIDA NOVA I UN
MÓN NOU. Així cauran les FRONTERES PLENES DE VIOLÈNCIA i les
FILFERRADES PLENES DE PUES...
Aquests dies, germans, vivim en el nostre món, signes del foc de
l’Evangeli:
· Musulmans de París, pregant a diferents esglésies cristianes....
· Musulmans d’Itàlia, portant flors a diferents esglésies cristianes....
· Musulmans d’arreu del món, que com nosaltres, proclamen la
PAU...
· Joves de totes colors a Cracòvia, units per la força de la Fe i de
l’Amor...
CELEBREM ESPERANÇATS AMB MARIA, UNA LLUM NOVA DE
PAU, DE JUSTÍCIA I BÉ !!!
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Lectura del llibre de Jeremies (Jr. 38,4-6.8-10)
En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei: «Que Jeremies
mori d’una vegada. Aquest home no fa sinó desmoralitzar els guerrers que queden a la
ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició.»
El rei Sedequies els respongué: «Està a les vostres mans.» El rei era incapaç de negar-los
res. Ells, doncs, prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del rei,
situada al pati de la guàrdia. L’hi baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua,
sinó fang; Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors Abdemèlec, un home del palau reial,
anà a trobar el rei a la porta de Benjamí i li digué: «Rei, senyor meu, no està bé això que
aquests homes han fet amb el profeta Jeremies: l’han tirat a la cisterna, i ara, que ja no hi ha
pa a la ciutat, es morirà allà dintre de fam.» Llavors el rei donà aquesta ordre a Abdemèlec,
el cusita: «Emporta’t tres homes i treu de la cisterna el profeta Jeremies abans no es mori.»
Salm responsorial Sl 39, 2-4.18
Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, inclinant-se cap a mi / ha
escoltat el meu clam.
M’ha tret fora del fang, / del llot on em moria, / ha posat els meus peus
sobre la roca, / i m’hi sento segur.
Ha inspirat als meus llavis un càntic nou, / un himne de lloança al nostre
Déu; / tots els qui ho han vist, se n’admiren, / i confien més en el Senyor.
Ara sóc un pobre desvalgut, / però el Senyor pensa en mi. / Sou vós qui
m’ajudeu i em deslliureu, / Déu meu, no trigueu més.
Lectura de la carta als cristians hebreus (He 12,1-4)
Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, que ens ensenyen com hem de
viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga i,
sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem
la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la
felicitat que li era proposada acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que
havia de passar; així s’assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que
aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu
abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat
fins a vessar la sang.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 12,49-57)
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a la terra. Com

voldria ja veure-la cremar! He de passar la prova d’un baptisme. Com em sento el cor
oprimit fins que no l’hauré passada! Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us
asseguro que no. És la divisió, el que he vingut a portar. Des d’ara dins una mateixa casa
n’hi haurà cinc de dividits: Tres contra dos, i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill i el
fill amb el pare; la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare; la sogra renyirà amb la nora
i la nora amb la sogra.»
Deia també a la gent: «Quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot seguit: “Ja ve la
pluja.” I efectivament, la pluja arriba. I qual el vent bufa del sud, dieu: “Farà calor.” I en fa.
Hipòcrites! Vosaltres sabeu endevinar el temps per l’aspecte de la terra i el cel, i ara no
endevineu quins moments esteu vivint? Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de
fer?»
Salmo responsorial 39, 2-4.18
Tenia puesta mi esperanza en el Señor / me salvó de la fosa mortal, / me
libró de hundirme en el pantano. / Afirmó mis pies sobre una roca; / dio firmeza
a mis pisadas.
Izo brotar de mis labios un nuevo canto, / un canto de alabanza a nuestro
Dios / . Muchos al ver esto, se sintieron conmovidos /y pusieron su confianza
en el Señor .
Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, / un canto de alabanza a nuestro Dios / . Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos /y pusieron su confianza en el Señor.
Y a mí, pobre y afligido, / no me olvides, Señor. Tú eres quien me ayuda
y me libera; / ¡no tardes, Dios mío!

Sobre la trobada de joves a Cracòvia
... Durant molts anys (el anys del Nacionalcatolicisme) vam estar celebrant “els
Congressos Eucarístics”, de regust contrarreformista (en relació a la Contrarreforma de
Trento), i també els Congressos Marians (en torn a la teologia dels dogmes marians), dues
modalitats beneïdes pels dictadors de torn, que sempre veuen amb bons ulls les mostres
de fervor popular, però que no dubten a disparar contra els Òscar Romero (El Salvador),
els Samuel Ruiz (Chiapas) o els Pere Casaldàliga (Mato Grosso,Brasil), bisbes conversos
pel seus propis fidels indígenes. Bisbes que tenen al seu darrere uns fidels que disten molt
de ser tan fervorosos com els que avui he vist a la Conclusió de les J. M.J. a Cracòvia, que
semblaven molt contents d’haver-se conegut i de tornar-se a trobar. Doncs bé: per molts
anys, i que continuï la festa. Veurem on ens portarà.
(Jaume Reixach)

