Aquest Cap de Setmana, a l’horari de
les eucaristies es farà Celebració de la
Paraula.

ENTERRAMENTS
La setmana passada vam companyar
amb la pregària a la família de Dolores Algar Ventura, de 86 anys.
En un recordatori de fa ja uns quants
anys, hi llegíem:
“El valor de la vida
no rau en la durada,
sinó en el contingut”

L’Enric i la Mercè, pares d’un nen de
5 anys i una nena de 7, fins fa ben poc vivien
en un pis de tres habitacions amb dos
quartos de bany. Cadascú tenia TV al seu
dormitori. Però, a causa de l’actual
precarietat del treball, es veuen obligats a
llogar un apartament d’una habitació,
menjador i quarto de bany. S’han quedat
amb una tele en un menjador polivalent.
Comenten als seus nens: –Us hi heu
fixat? Mai com ara havíem estat tan junts
i units. Ho compartim tot. El papa i la
mama mai s’havien estimat tant i per
això ara hem decidit casar-nos.

EXPOSICIÓ
Biblioteca de Poblenou
Del 16 al 30 de juny.

ENS HA ARRIBAT
Sota el pont no hi ha lladres

Dia Mundial dels Refugiats.

Una família de captaires vivia sota un
pont. Un dia, en tornar de pidolar, la dona
va dir al seu marit:
-Avui no he aconseguit cap cèntim.
Havien passat lladres per les cases i la
gent tenia por d’obrir-me la porta.
-Pare, – digué el fill – nosaltres som
feliços. Mai cap lladre ha entrat a casa
nostra!

El 20 de juny es commemora la força i
la resiliència de gairebé 60 milions de persones de tot el món que s’han vist forçades
a fugir de les seves llars a causa de la guerra
o la persecució. Amb el fons especialitzat
que us oferim, volem prendre consciència
d’una qüestió de màxima actualitat i recordar que els refugiats són persones que abans
de ser desplaçats duien una vida normal i
que només pensen a recuperar-la...

Diumenge XII de durant l’Any C
Qui vulgui salvar la seva vida
Seguir Jesús i portar una vida d’egoisme, perd el temps... però qui visqui
pensant i servint als altres, té una vida de plenitud humana i de felicitat, o sigui
en Jesús i el Regne de Déu.
Jesús no va venir a viure la vida per a Ell, sinó per a nosaltres, per al món,
per a la humanitat, per a donar-la després d’haver-nos ensenyat el camí de la
felicitat ja aquí i en la futura.

INFORMATIU

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA

-Tens tota la raó, fill. Cal donar
gràcies per la nostra pobresa, i que
aquesta és mèrit dels teus pares. Mai cap
lladre ha entrat sota aquest pont.

FULL

Lectures diumenge
Lectures diumenge 14 dia 3 de juliol
1ª lec. Is. 60, 10-14 Salm 65, 1-3a.
4-7a. 16—20
3ªLec. Ga. 6, 14-18 4ª
lec. Lc. 10, 17-20

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 645
19 de juny del 2016

Feliços el qui desgrana les benaurances i no n’hi a cap que digui de viure
per a un mateix, amb un egoisme permanent. Una cosa és la prudència de no
malgastar-la i una altra és ocupar-la per a la família.
Però, per a la pròpia família i per a la família humana, pels altres
especialment el més dissortats. Cal pensar en un mateix, cuidar-se per a millor
poder servir als altres
I els altres, són primer de tot la pròpia família, però sense que aquesta
ocupi tota la nostra i única atenció. Com diu sant Pau aquell que té que visqui
com si no tingués.
No hem de pretendre viure per a Jesús en els altres, sinó pels altres en
Jesús. Un error de moltes religioses cuidadores és fer-ho veient en el malalt, o
el pobre, a Jesús a qui cuiden.
Ni Déu ni Jesús necessiten res, absolutament res de nosaltres, però sí els
nostres germans i germanes. I tant Déu com Jesús recullen l’amor que
expressem amb obres, com un amor dirigit a Ells.
P.G.
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 primer llibre dels Reis (1Re 19,16b.19-21)
En aquell temps, el Senyor digué a Elies: «Ungeix Eliseu, fill de Safat, d’Abel-Mehulà,
perquè sigui el teu successor com a profeta.» Elies se n’anà, i trobà Eliseu, fill de Safat, que
llaurava amb dotze parelles de bous. Ell mateix guiava la dotzena parella. Elies va fer com
si passés de llarg i li tirà a sobre el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué
darrere Elies i li digué: «Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu.» Elies li digué: «Vés,
torna a casa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?» Ell se’n tornà, prengué la parella de
bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels arreus, convidà la gent i se’ls van menjar.
Després se n’anà amb Elies i era el seu ajudant.
Salm responsorial [15,1-2.5.7-8.9-10.11 (R.: 5a)]
Guardeu-me Déu meu, en vós trobo refugi. / Jo dic: «Senyor, ningú com
vós no em fa feliç.» / Senyor, heretat meva i calze meu, / vós m’heu triat la
possessió.
Beneït sigui el Senyor que em dóna seny. / Fins a les nits m’amonesta el
meu cor. / Sempre tinc present el Senyor, / amb ell a la dreta, mai no cauré. .
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, / fins el meu cos reposa confiat
/ no abandonareu la meva vida enmig dels morts / ni deixareu caure a la fossa
el qui us estima.
M’ensenyareu el camí que duu a la vida: / joia i festa a desdir a la vostra
presència; / al vostre costat, delícies per sempre.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (Ga 5,1.13-18)
Germans, Crist ens ha alliberat de l’esclavatge i vol que siguem lliures. Mantingueuvos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de l’esclavatge. Vosaltres, germans, heu estat
cridats a ser lliures. Mireu només de no convertir la llibertat en un pretext per fer el vostre
propi gust. Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres. Perquè la Llei es troba tota
en un sol precepte: «Estima els altres com a tu mateix.» Però si us mossegueu i us devoreu
mútuament, penseu que acabareu destruint-vos. Ara, doncs, us dic: Deixeu-vos guiar per
l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la carn es deleix contra l’Esperit i
l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l’un contra l’altre, per no deixar-vos fer allò
que voldríeu. Si us deixeu conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,51-62)
Quan s’acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resolgué
decididament d’encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que s’avancessin, i ells, tot fent

camí, entraren en un poblet de samaritans per buscar-hi allotjament. Però la gent no el
volgué rebre, perquè s’encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i
Joan li digueren: «Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?» Però
Jesús es girà i els renyà. I se n’anaren a un altre poblet.
Mentre feien camí algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu.» Jesús li respongué:
«Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home no té on reposar el cap.»
A un altre, Jesús li digué: «Vine amb mi.» Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer
d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare.» Jesús li diu: «Deixa que els morts
enterrin els seus morts, i tu vés a anunciar el regne de Déu.»
Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me primer que digui
adéu als de casa meva.» Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a
l’arada no és apte per al regne de Déu.»
Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11(R.: cf. 5a)
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi
bien.» El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Pregària
Senyor, vivim en un poble;
ens parlem, però sovint no ens coneixem
veritablement.
Senyor, voldria tractar cadascú a la seva
manera,
voldria aprendre a conèixer i valorar tot
el que s’amaga darrera de cada paraula i cada
fesomia.
Com Vos ho fèieu amb la samaritana, amb
Nicodem, amb Zaqueu, amb Pere...tal com ho

feu amb mi.
Jo voldria començar a comprendre
cadascú dins el seu món,
amb les seves idees i els seus
projectes,
amb les seves raons i els seus
desenganys,
amb les seves febleses i les seves
grandeses.
Senyor, voldria conèixer per poder estimar i conviure millor.

