ECONOMIA 19-06-16
Col.lecta: ..................................... 92,51
Caixetes ciris ............................... 44,26
Caixetes: ..................................... 26,73
Caixetes Càritas: .......................... 31,56
Menjador (caixetes) ..................... 20,00
Lectures diumenge XIV, dia 3 de juliol
1ª lec. Is. 60, 10-14 Salm 65, 1-3a. 47a. 16—20 3ªLec. Ga. 6, 14-18 4ª lec.
Lc. 10, 17-20

ENTERRAMENTS
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Josep
Galcerán i Coma, de 76 anys.

(continua de la pàg. del mig)
6. Si el telèfon cau al bany, es dona un
cop al terra o arriba inclús a esvair-se en
l’aire, ets el responsable dels costos de
substitució o reparació. Talla la gespa, fes
de cangur, estalvia diners del teu aniversari…
Si arriba a passar, hauràs d’estar preparat.
7. No utilitzis la tecnologia per mentir, fer tonteries o enganyar altres persones.
No t’involucris en converses que facin mal
als altres. Sigues bon jan i bon amic.

(continuarà)
http://serveiseducatiusndavant.cat/18normes-mare-fill-nens-utilitzar-el-telefonmobil/

Diumenge XIII de durant l’Any C
Què demano als polítics espanyols

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 144,53
Caixetes ciris ............................... 52,17
Caixetes: ..................................... 31,80
Caixetes Càritas: .......................... 19,42
Menjador (caixetes) ..................... 95,00

8. No enviïs missatges, correus
electrònics ni diguis res per telèfon que no
diries en persona.
9. No enviïs missatges, correus
electrònics ni diguis cap cosa que no diries
en veu alta i en presència dels teus pares.
Controla’t, auto-censura’t.
10. Res de porno. Cerca a la web
informació que compartiries obertament amb
mi. Si tens cap dubte sobre alguna cosa,
pregunta a una persona. Preferiblement, el
teu pare o jo.
11. Apaga’l, posa’l en silenci, deixa’l
de banda quan siguis en públic. Especialment
als restaurants, al cinema o mentre parles
amb altres persones. No ets una persona
mal-educada, no deixis que el mòbil
canviï això.
12. No enviïs ni rebis imatges de les
teves parts íntimes o de les d’altres persones. No et riguis. Algun dia estaràs temptat
de fer-ho, malgrat que ets molt intel·ligent.
És arriscat i pot arruïnar la teva vida
adolescent, jove i adulta. És sempre una mala
idea. El ciberespai és immens i més
poderós que tu. I és difícil fer que alguna
cosa d’aquesta magnitud desaparegui,
incloent una mala reputació.
13. No facis un munt de fotos i
vídeos. No cal tenir-ho tot documentat. Viu
les teves experiències. Quedaran registrades
a la teva memòria per tota l’eternitat.

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 646
26 de juny del 2016

Serà històric. Aquesta setmana, a Colòmbia, el
govern i les FARC (guerrillers que van prendre les armes el 1964 en una rebel·lió camperola) han signat un
acord de pau. Desmobilitzaran més de 7.000 guerrillers
actuals, i després de més d’un any de decretar una treva
unilateral i d’acabar-se les hostilitats contra l’exèrcit i l població civil, són
capaços de signar un acord per assegurar que els guerrillers puguin deixar les
armes amb garanties i anar-se integrant a la societat civil i a la política. L’acord
inclou la lluita contra organitzacions criminals i paramilitarisme, i el narcotràfic.
Aquest acord es fa quan tenen damunt la taula els 260.000 morts, 45.000
desapareguts i gairebé 7 milions de desplaçats. A partir d’aquest acord, els
guerrillers, amb observadors internacionals, començaran a entregar les armes.
Colòmbia i Espanya no tenen res a veure. No hi ha cap semblança en el
conflicte. Ni en els motius d’un inici d’una organització com ETA i les FARC ni
amb el nombre de morts i víctimes ni amb l’acabament del conflicte.
Tots recordem com els polítics dels dos grans partits espanyols (PP i
PSOE) es posaven a la boca dient: “De tot es pot parlar en democràcia, quan
deixin de matar”. Han deixat de matar i hem vist com no es pot parlar de tot en
democràcia ni estan disposats a fer cap gest -ni que sigui de dret d’acostar els
presos a les seves famílies- ni possibilitar que els exmembres etarres puguin
anar-se integrant a la societat civil i política. Més encara, volen exercir el
missatge de la por i tractar als contrincants de terroristes, tal com veiem en
èpoques de campanya electoral.
Què demano als polítics espanyols? Que passin pàgina de 40 anys de
dictadura i de democràcia possibilitant que les famílies que vulguin puguin
localitzar els seus morts, que no facin servir les víctimes com a arma electoral,
i que sigui veritat allò de que “en democràcia es pot parlar de tot” que, avui per
avui, no és veritat a l’Estat Espanyol.
R.M.
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.

Nota d’una mare al seu fill de 13 anys sobre com fer ús del mòbil
(I)
1. És el meu telèfon. Jo el vaig comprar. Jo te’l presto. Veritat que sóc genial?
2. Jo sempre coneixeré la
contrasenya.
3. Si sona, agafa’l. És un telèfon. Digues
“hola”, mostra que tens bona educació.
Mai, mai ignoris una trucada si a la pantalla
posa “Mama” o “Papa”.
4. Li donaràs el telèfon al teu pare o a
la teva mare immediatament a les 19:30 cada
dia de col·legi i a les 21:00 els caps de
setmana. L’apagarem durant la nit i el

tornarem a encendre a les 7:30. Si no faries
una trucada al telèfon fix de ningú, on els seus
pares poden contestar, tampoc truquis o
enviïs missatges amb el mòbil. Escolta aquests
instints i respecta les altres famílies, com
ens agrada que ens respectin a nosaltres.
5. No aniràs al col·legi amb ell. Conversa en persona amb la gent a qui envies
missatges. Caldran condicions especials per
als dies de mitja jornada, les excursions i les
activitats extraescolars.
(continua al darrera)

