ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a Francisco García
Martínez, de 83 anys.

COMUNITAT
ISLÀMICA CATALUNYA
Manifest de condemna dels
atacs terroristes de Niça
La Federació Consell Islàmic de
Catalunya i totes les seves comunitats
condemnem amb la més gran determinació
els atacs terroristes i bàrbars comesos en
contra dels ciutadans de la ciutat francesa de
Niza. Aquests actes violents i aquestes
macabres accions criminals i terroristes , són
atacs a la democràcia, la justícia la llibertat ,
la convivència i tota l´humanitat. Des de la
nostra entitat federativa, ens unim al dol de la
nació francesa. Expressem el nostre suport i
condol a les famílies de les víctimes, així com
la nostra solidaritat amb França davant
d’aquest terrible crim. També fem una crida
a tots els que creiem en la justícia i en la
democràcia a estar més units per continuar
treballant per la pau, rebutjant el terrorisme,
l´atrocitat i la delinqüència criminal que està
patint tots els països.
Barcelona 15 de juliol de 2016.

La primera frase que va dir el president
de França després de l’atemptat a Niça va
ser: “intensificarem els bombardejos a Síria”.
També Putin, reunit amb el secretari d’estat
d’EEUU, va dir el mateix.
Morts a Niça, a Turquia, a Síria, Irak,
Afganistan...Àfrica (en les seves mil guerres
per tot arreu) amb armament que fabriquen
aquí i a Europa i EEUU i que s’ ha de
vendre...Preguem per tots aquests morts i
per les seves famílies.
Mentres, El Congrés de Diputats, no
vol respondre, sobre quins personatges i
empreses s’han beneficiat de la participació
espanyola a la guerra d’Irak.
Segons Eclesalia, la Comissió Nacional de Mercats i Competència ha posat una
multa de 128 milions a 8 fabricants de
bolquers (2,5 milions de persones a Espanya
els necessiten) i a directius responsables d’un
acord empresarial que durant 14 anys s’han
posat d’acord secretament per inflar-ne els
preus i fer un negoci descomunal. Sabeu qui
paga aquesta inflada de preus? Tu i jo a través de la Seguretat Social. I el més bo de
tot plegat? Que la infracció ha prescrit.No
han de pagar la multa.
També la Comissió Europea, ha multat
en 3.000 milions a cinc principals fabricants
de camions per haver pactat preus de venda dels vehicles i carregar als compradors
el cost de complir amb les mesures
medioambientals durant 14 anys.
Les armes i el consum del pa, tot s’hi
val per fer negoci a costa dels altres. Quan
ho acabarem? També depèn de tu i de mi.

Diumenge XVII de Durant l’Any C

Només visc
perquè els meus fills visquin
Un pare i una mare volen vida pels
seus fills, que vulguin i puguin menjar.
Volen que tinguin pa i no serps, ous i
no escorpins. Un pare en el camp de
refugiats a Idomeni, ell que ho havia
perdut tot, deia: només vull viure perquè
els meus fills visquin.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 419,12
Caixetes ciris ............................... 61,69
Caixetes: ..................................... 40,19
Caixetes Càritas: .......................... 21,93
Menjador (caixetes) ................... 100,00
Lectures diumenge del 31 de juliol
Ecl 1,2.2,21-23; Sl 89; Col 3,1-5.911; Lc 12,13-21
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 650
24 de juliol del 2016

Això fa l’Esperit Sant a les nostres vides: voler ser bon pare i mare, voler
ser bons germans. Sigui santificat el teu nom!
La fe és viure en estat de confiança, és esperar de cert que la lluita no és
en va, que tot ens pot ajudar a obrir els ulls, estimar, créixer. Els deixebles
confien en Jesús i Jesús els convida a obrir el cor al Pare.
Així, a cada celebració eucarística, abans de combregar, ens donem les
mans i recitem confiats el Parenostre. Confiem i demanem pa per a tots, perdó
i misericòrdia de tots per a tots, i no caure en la desgràcia del mal.
Ja ho deia Pau, un dels primers seguidors de Jesús ben transformat per
l’Esperit Sant: “ Germans, tenim aquesta seguretat perquè confiem en Déu
gràcies al Crist. No és que ens refiem de nosaltres mateixos, com si fóssim
capaços de fer res pel nostre compte, tot el que nosaltres podem fer ve de
Déu” . Alegrem-nos de ser fills del Déu de Jesús i Pare de tots.
ATG
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 del Gènesi (Gn 18,20-32)
En aquells dies, el Senyor digué: «Quin clam tan fort a Sodoma i a Gomorra! Que
n’és de greu el seu pecat! Hi baixaré a veure si tota la ciutat es comporta com ho denota
aquest clam que m’arriba. Si no és tota la ciutat, vull saber-ho.» Els dos homes que
acompanyaven el Senyor se n’anaren en direcció a Sodoma, però Abraham es quedà
encara davant el Senyor. Llavors Abraham s’acostà i digué: «De debò que fareu desaparèixer
tant el just com el culpable? Suposem que a la ciutat hi hagués cinquanta justos. Els faríeu
desaparèixer? No perdonaríeu la població per amor dels cinquanta justos que hi hauria?
Mai de la vida no podreu fer una cosa així! Fer morir el just amb el culpable? Que el just i
el culpable siguin tractats igual? Mai de la vida! Vós que judiqueu tot el món, us podríeu
desentendre de fer justícia?» El Senyor respongué: «Si trobava a la ciutat de Sodoma
cinquanta justos, per amor d’ells perdonaré tota la població.» Abraham insistí: «Encara
goso parlar al Senyor, jo que sóc pols i cendra. Suposem que, per arribar als cinquanta
justos en faltessin cinc. Per aquests cinc que falten, destruiríeu tota la ciutat?» Ell contestà:
«No la destruiria si hi trobava quaranta-cinc justos.»
Abraham li tornà a parlar: «Suposem que només n’hi hagués quaranta.» Li respongué:
«No ho faria per consideració a aquests quaranta.» Abraham continuà: «Que el meu Senyor
no s’enfadi si insisteixo: Suposem que només n’hi hagués trenta.» Ell respongué: «No ho
faria per consideració a aquests trenta.» Abraham insistí: «Encara goso parlar al meu Senyor.
Suposem que només n’hi hagués vint.» Ell contestà: «No la destruiria per consideració a
aquests vint.» Abraham insistí de nou: «Que el meu Senyor no s’enfadi si insisteixo per
darrera vegada: Suposem que només n’hi hagués deu.» Ell respongué: «No la destruiria
per consideració a aquests deu.»
Salm responsorial 137,1-2a.2bc-3.6-7.8
Us enalteixo amb tot el cor, Senyor, / us vull cantar a la presència dels
àngels. / Em prosterno davant el santuari.
Enalteixo el vostre nom, / perquè estimeu i sou fidel. / Sempre que us
invocava, m’heu escoltat, / heu enfortit la meva ànima.
El Senyor és excels, però es mira els humils, / mentre que els altius, els
esguarda de lluny / Si passo entre perills, em guardeu la vida, / detureu amb la
mà l’enemic. / La vostra dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me. / El vostre amor perdura sempre. /
Acabeu la vostra obra, Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 2,12-14)
Germans, pel baptisme fóreu sepultats amb Crist, i amb ell també vau ressuscitar,
perquè heu cregut en el poder de Déu que el va ressuscitar d’entre els morts. Vosaltres
éreu morts per les vostres culpes i perquè vivíeu com incircumcisos, però Déu us donà la
vida juntament amb el Crist, després de perdonar-vos generosament totes les culpes i de
cancel·lar el compte desfavorable on constava el nostre deute amb les prescripcions de la
Llei; Déu retirà aquest document i el clavà a la creu.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 11,1-13)
Un dia Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà:
«Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles.» Jesús
els digué: «Quan pregueu digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre
Regne, doneu-nos cada dia el nostre pa, i perdoneu-nos els pecats, que nosaltres mateixos
també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem en la temptació.
Després els deia: «Si algú té un amic, i aquest el va a trobar a mitjanit i li diu: Amic, deixa’m
tres pans, que acaba d’arribar de viatge un amic meu i no tinc res per donar-li. Qui de
vosaltres li respondria de dins estant: No m’amoïnis; la porta ja és tancada i jo i els meus
fills ja som al llit; no em puc aixecar a donar-te’ls? Us asseguro que, si no us aixecàveu per
fer un favor a l’amic, la mateixa impertinència us obligaria a aixecar-vos per donar-li tots
els pans que necessita. I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu,
i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana obté, tothom qui cerca troba, a tothom qui
truca li obren. Si un fill demana un peix al seu pare, qui de vosaltres li donaria una serp en
lloc del peix? O bé, si li demana un ou, qui de vosaltres li donaria un escorpí? Penseu,
doncs, que si vosaltres que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més
el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui l’hi demanen»
Salmo responsorial 137, 1-2a . 2bc-3. 6-8
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los ángeles tañeré
para ti, / me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre, / por tu misericordia y tu lealtad. / Cuando te
invoqué, me escuchaste, / acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime, se fija en el humilde, / y de lejos conoce el soberbio
/ Cuando camino entre peligros, / me conservas la vida; / extiendes tu brazo
contra la ira de mi enemigo.
Y tu derecha me salva. / El Señor completará sus favores conmigo / Señor, tu misericordia es eterna, / no abandones la obra de tus manos.

