Lectures del 24 de juliol
Diumenge 17 de durant l’any
1ª lec. Gn. 18, 20-32 Salm 137, 1-3.
6-7ab 3ª lec. Col. 2, 12-14 4ª lec.
Lc. 11, 1-13

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Paquita Gómez
Collado, de 87 anys.

BATEIG
Diumenge passat vam batejar a
Clàudia Costa Antúnez.

PREGÀRIA
Jesús, et vas presentar a casa Marta i
Maria sense avisar. No era mala educació,
era el que feia tothom. Ara tenim telèfon,
correu electrònic i postal, tenim l’agenda
plena i lesp ortes tancades, i hem perdut el
costum de la visita inesperada, la que ens
exigeix deixar-ho estar tot per atendre
l’hoste que ha arribat. Ara ens semblen
indesitjables els hostes inesperats, els que
vénen sense ser convidats.
Senyor, ensenya’ns a tenir un cor obert
envers els refugiats que fugen de la guerra,
els emigrants que busquen una vida millor.
Que sapiguem acollir, compartir i aprendre
també del que ells ens aporten.

L’evangeli d’avui ens parla
d’acolliment.
R.M.

(Seguei

Diumenge XVI de Pasqua Any C
Aquí vivim, aquí decidim

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 135,04
Caixetes ciris ............................. 118,77
Caixetes: ................................... 124,03
Caixetes Càritas: .......................... 59,29

(Segueix de la portada)
-Diuen: “Stop a la construcció d’una
altra mesquita a Pineda de Mar”. Hauríem
d’aclarir que una cosa és construir una
mesquita i l’altra construir un centre de culte.
Ho podríem comparar amb l’església
catòlica, que una cosa és construir una catedral i l’altra construir una església. A pineda no hi ha ni volen construir cap mesquita,
sinó centres de culte diferents, igual com hi
ha esglésies diferents, perquè això depèn de
la concentració de les persones i els barris.
-En el fons de tot plegat hi ha un
argument que en diuen “no-integració”.
Arguments com que els musulmans no
s’integren a la nostra cultura, costums i
tradicions. “Que s’adaptin a les nostres
costums!”, diuen. He de fer notar que hi ha
persones d’Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica,
Sud-amèrica, ... que s’han integrat molt més,
i en menys temps, que no pas alguns
provinents de zones de l’estat espanyol.
-Utilització de la por: diuen que hi haurà
sorolls, col·lapse del trànsit, aglomeracions
insuportables, que són llocs de promoure el
terrorisme..... Que ve el llop ens diuen. Com
si el bar prop de casa meva no provoqués
soroll, borratxeres i conflictes.
-I constatar que molts no s’associen ni
fan res pels altres excepte en casos com
aquests que tenen connotacions racistes i
que estan sempre recolzats per moviments i
partits racistes que tenen els mateixos
arguments.
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Aquest és l’autoanomenat
col·lectiu de veïns “aquí vivim, aquí
decidim”, del barri del Carme de
Pineda de Mar. Aquest col·lectiu fa
uns mesos lluita per no deixar construir una mesquita al seu barri. I
després d’assemblees, reunions i
discussions, ara han convocat un
seguit de manifestacions i talls de
carretera per manifestar la seva
protesta.
A part de valorar el fet que hi
hagi qui estigui en contra de construir mesquites, voldria fer unes
consideracions a algunes idees.
-Sobre l’expressió “aquí
vivim, aquí decidim”.
És el concepte “dels de casa”.
Qui són els de casa? Qui són els
que aquí vivim? Si anem una mica
més enllà, potser veurem que els
que s’autoanomenen d’aquí, no fa
pas molt que eren d’allà i aquí van
venir.
No recordo on ho he llegit:
“en una barca plena de gent....a
prop una altra barca s’enfonsa i

aquesta barca plena de gent s’estreny i
acull els nou-vinguts i tots hi caben i salven la pell. Més tard, altres nàufrags
demanen pujar a la barca, i els primers
que no els deixen pujar són els últims
d’arribar”. No podria passar el mateix
amb aquests del barri del Carme? No
ho sé perquè no els conec ni sé qui són.
És català qui viu i treballa a
Catalunya. Bé, avui viure sí, perquè
treballar depèn de si hi ha feina o no.
Aquell de religió musulmana que fa
temps que és el meu veí o que ja ha
nascut aquí....és d’aquí o no és d’aquí?
Que hi ha categories? A veure si –aquest
col·lectiu de veïns- resulta que fan com
els de la barca. Qui és que decideix si
un és d’aquí o no ho és?
Qui és més d’aquí?: jo o el que ha
vingut d’Andalusia o Extremadura, el de
Romania o Alemanya, o del Congo o
Senegal, de l’Índia o Paquistà....?
(continua al darrera)
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Lectura del llibre del Gènesi (Gn 18,1-10a)
En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de Mambré. Abraham
seia a l’entrada de la tenda, quan la calor del dia era més forta. Alçà els ulls i veié tres
homes aturats davant d’ell. Així que els veié corregué a rebre’ls des de l’entrada de la
tenda, es prosternà, inclinà el front fins a terra i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre
favor, us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. Permeteu que portin
aigua per rentar-vos els peus i reposeu a l’ombra de l’alzina. Entretant aniré a buscar unes
llesques de pa i refareu les vostres forces per a continuar el camí que us ha fet passar prop
del vostre servent.» Ells li respongueren: «Molt bé. Fes tal com has dit.» Abraham entrà de
pressa a la tenda i digué a Sara: «Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fesne panets.» Després corregué cap al ramat, trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso
perquè el preparés de seguida. Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell, els ho
serví i es quedà dret al costat d’ells sota l’ombra de l’alzina, mentre ells menjaven. Llavors
li preguntaren: «On és Sara la teva esposa?» Abraham respongué: «És dintre la tenda.» Ell
li digué: «L’any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill.»
Salm, responsorial 14,1b-3a.3b-4b.5
Qui podrà viure a la muntanya sagrada? / El qui obra honradament i practica la justícia, / diu la veritat tal com la pensa; / quan parla, no escampa
calúmnies.
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 Pau als cristians de Colosses (Col 1,24-28)
Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo en la meva pròpia
carn allò que encara falta als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l’Església. Ara
jo sóc servidor d’aquesta Església: Déu m’ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres
les seves promeses, el seu misteri i secret, que d’ençà que existeixen els segles i les
generacions humanes ell guardava amagat, però que ara ha revelat al seu poble sant. Déu
ha volgut fer-li conèixer la riquesa i la grandesa d’aquest misteri que ell es proposava a
favor dels qui no són jueus. El propòsit de Déu és aquest: que Crist, l’esperança de la
glòria que ha de venir, estigui en vosaltres. Nosaltres l’anunciem. Sense fer distincions,
amonestem tots els homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per conduir-los al
terme del seu desplegament en Crist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 10,38-42)
En aquell temps, Jesús entrà en un poblet, i l’acollí una dona que es deia Marta. Una
germana d’ella que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula,
mentre Marta estava molt atrafagada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué:
«Senyor, no us fa res que la meva germana m’hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us plau,
que m’ajudi.» El Senyor li respongué: «Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per
moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària. La part que Maria ha escollit és la
millor, i no li serà pas presa.»
Salmo responsorial 14, 1b-3a.3b-4b.5
Señor, ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que procede honradamente y practica la justicia, / el que tiene intenciones leales/ y no calumnia
con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera
despreciable al impío y honra a los que temen al Señor.
El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El
que así obra nunca fallará.

Ai el mòbil!
Els temps estan canviant
Des que existeixen els mòbils no sé per
què la gent ja no es llança vestida a la piscina.
Risc controlat
Aquí anem tots de molt “Carpe Diem”
(viu el moment) però després no sabem sortir
de casa sense el mòbil ben carregat.
Al final t’hi enganxes
Jo, si a les 3,30 no m’han trucat els de
Orange, els truco per veure si ha passat alguna cosa.
Quins temps més tranquils
Què feiem quan no teníem mòbil i algú
no donava senyals de vida en moltes hores?
El que és segur que no vivíem amb tanta
engoixa.

No preguntis
Només tinc una pega al nudisme: On
porten el mòbil?
Ho fa tan harmoniosament...
Li importa que m’afegeixi i faci taichi amb vostè? No, no, si jo només busco
cobertura.
I és general
Mirar el telèfon quan algú treu el seu,
ja és com el badall que s’encomana.
Només sóc jo
Si el teu telèfon no sona, pensa que
sóc jo.
Si se t’espatlla
Si el teu mòbil se’t mulla, posa’l en
un pot ple d’arròs. Durant la nit, l’arròs
atraurà als xinesos, i ells te l’arreglaran.

