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Sa. 18, 1-9 Salm 32, 1.12.1820.22 He. 11, 1-2. 6-19 Lc. 12, 32-48

CANÇONER I PREGÀRIES
Estem fent els treballs de remodelar el
llibret de cançons i pregàries. El que tenim
ja és molt gastat i cal renovar i revisar les
cançons i pregàries. Ja hem revisat el text i
ara cal acabar la compaginació i portar-lo a
imprimir.

CARITAS
Despatx: dilluns i dimarts de 7-8 de la
tarda.
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...En el camp religiós ens ha tocat veure
l’impecable procés de secularització i
pluralisme, que ens ha deixat descol·locats.
Qui ens ho havia de dir que en el curs de
dues dècades escasses veuríem buidar-se
els nostres seminaris i esglésies?...
Amb la renovació conciliar, tot feia
pensar que s’havien donat uns passos
definitius dins l’Església i que la situació era
irreversible. Però des de fa un temps, per la
meva part, no faig sinó anar de sorpresa en
sorpresa. En efecte, qui m’ho havia de dir:
-Que es readmetria a l’Església una
facció que no accepta el Concili Vaticà II i
considera invàlida la litúrgia conciliar?
-Que tot i la col·legialitat jeràrquica i
la comunió i corresponsabilitat eclesial
proclamades pel Concili, l’Església seria
cada vegada més centralista, el poder del
Papa seria cada vegada més absolut, donant
peu a una nova papolatria, i els bisbes més
autoritaris?
-Que la litúrgia seria cada cop més
solemnial i encarcarada?
-Que els capellans joves serien els més
integristes?
-Que el Papa ens recomanaria que ens
tornéssim a posar la sotana?
-Que tornaríem a veure misses en llatí
i d’esquena al poble i exposicions del
Santíssim idèntiques a les que fèiem fa anys
als anys 40?
Jesús Huguet
(Capellà de Solsona , que morí
atropellat de cotxe el 2012 als 79 anys)

Diumenge XVIII de Durant l’Any C
Lliçons de vida
Els Evangelis són plens de lliçons de vida,
algunes d’elles, tant certes i evidents, que sovint
se’ns obliden o no hi donem prou importància.
L’evangeli de Lluc recull el missatge de Jesús (Lc
12,13-21) recordant-nos que cap riquesa no pot assegurar-nos la vida, en un
mateix passatge en què explica aquella Paràbola d’un home ric, que davant
d’una gran collita, pensa en com poder-la emmagatzemar per garantir el seu
benestar durant molts anys. Déu li recorda que els bens materials es poden
esvair, i que el que cal és “ser ric als ulls de Déu”.
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Amb tot això, el missatge no és “sigueu pobres, que sereu feliços”, cosa
que seria insultant per les moltes persones que viuen en l’absoluta pobresa o
persones que, malgrat treballar, amb prou feines poden tirar la família endavant.
El missatge ens porta a l’essència de la vida, de la pròpia existència. Imagineuvos una dona que acaba de tenir un accident greu de trànsit, quin pot ser el seu
pensament en un moment en què es debat entre la vida i la mort? Pensarà en el
seu compte corrent, la seva carrera universitària i els seus èxits laborals... o
pensarà en els seus fills, en les persones que estima i que han donat sentit a la
seva vida? O davant d’una malaltia greu, quin d’aquests dos àmbits de la vida
ens donarien energia i força per lluitar? “M’haig de posar bé, que el meu
negoci em necessita” o “m’haig de posar bé, que si falto serà un sotrac per la
meva família”? Sobre el paper... tots en som conscients i en sabem la resposta,
però a la vida real, sovint se’ns oblida el valor de cada instant, de cada dia.
I és que ser rics als ulls de Déu és ser rics com a éssers humans, amb la
riquesa que no es pot comprar ni emmagatzemar, riquesa humana que té l’amor
com a únic valor sempre a l’alça.
M.J.H.
Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou-Pineda de Mar Av. Mediterrània, 40 - 08397
Telf. 93 769 72 27 http://www.parroquiapoblenou.cat
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Lectura del llibre de l’Eclesiastès Ecle 2;2,21-23
Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i més vanitat, tot és en va.
Després que un home s’ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho ha de
deixar tot a un altre que no s’hi ha esforçat per res. També això és en va, i és una gran
dissort.
Perquè, de fet, què en treu l’home de tot esforç i de tot el neguit amb què treballa sota
el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no
descansa. També això és en va.
Salm responsorial 89, 3-6.12-14 i 17
Vós feu tornar els homes a la pols / dient-los: «Torneu-vos-en, fills d’Adam».
/ Mil anys als vostres ulls / són com un dia que ja ha passat, / com el relleu d’una
guàrdia de nit.
Quan preneu els homes, / són com un somni en fer-se de dia, / són com
l’herba que s’espiga: ha tret florida al matí, / al vespre es marceix i s’asseca.
Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies / per adquirir la saviesa del cor.
/ Calmeu-vos, Senyor, què espereu? / Sigueu pacient amb els vostres servents.
Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos / i ho celebrarem amb goig
tota la vida. / Que l’amabilitat del Senyor, el nostre Déu, / reposi damunt els
seus servents. / Doneu encert a l’obra de les nostres mans.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses Col 3,1-5.9-11
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt,
on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la
terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist.
Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell
plens de glòria.
Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa, passions, mals
desigs i l’amor al diner, que és una idolatria; no us enganyeu els uns als altres, vosaltres que
us heu despullat de l’home antic i del seu estil d’obrar, i us heu revestit del nou, que es
renova a imatge del seu Creador i avança cap al ple coneixement.
Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o escita, esclau o
lliure, sinó que Crist ho és tot, i és de tots.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 12,13-21
En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre, convenceu el meu germà que

es parteixi amb mi l’herència». Jesús li contestà: «Bon home, qui m’ha encomanat a mi que
fes de jutge o de mediador entre vosaltres?». Llavors digué a tothom: «Vigileu! Guardeuvos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els
seus béns no li podrien assegurar la vida».
I els ho explicà amb una paràbola: «Un home ric va treure de les seves terres unes
collites tan abundants que no tenia on guardar-les. Tot rumiant es va dir: ja sé què faré:
tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans, hi guardaré tot el meu gra i les
altres mercaderies meves i em diré a mi mateix: “Tens reserves per a molts anys: reposa,
menja, beu, diverteix-te”. Però Déu li digué: “Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el
deute de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà?” Així passa amb tothom
qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric als ulls de Déu».
Salmo responsorial 89, 3-6.12-14 i 17
Tú reduces el hombre a polvo, / diciendo: “Retornad, hijos de Adán.” / Mil
años en tu presencia / son un ayer, que pasó; / una vela nocturna.
Los siembras año por año, / como hierba que se renueva: / que florece y
se renueva por la mañana, / y por la tarde la siegan y se seca. /
Enséñanos a calcular nuestros años, / para que adquiramos un corazón
sensato. / Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando? / Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y toda nuestra vida será
alegría y júbilo / Baje a nosotros la bondad del Señor / y haga prósperas las
obras de nuestras manos.

