Lectures del diumenge XIX de
durant l’any, dia 13 d’agost
1R. 19, 9ª. 11-13ª; Sal 84; Rm.. 9, 15; Mt 14:22-33

ENTERAMENTS
Aquesta setmana vam acompanyar
amb la pregària a la família de Isabel Alonso
Escamilla, de 66 anys.

HABITATGE
PERE CASALDÀLIGA

En el palau episcopal de Pere
Casaldàliga, on una cortina fa la funció de
porta, hi té un cartell del Papa Francesc que
diu: «Cap familia sense casa, cap camperol
sense terra, cap treballador sense drets».

Menjador: Aquest mes de juliol hem
servit 682 entre dinar i sopar.
Els que venen a dinar són derivats de
les Càritas de la zona o bé dels Serveis
Socials.
Acollida: Cada dilluns i dimarts de 78 de la tarda

Diumenge XVIII de durant l’any A
Doneu-los menjar vosaltres mateixos”

ECONOMIA
PARRÒQUIA JULIOL
Saldo juny ............................... 1.438,28
Entrades
Col.lectes .............. 1.037,85
Caixetes ................... 268,51
Ciris ......................... 311,64
Donatiu .................... 250,00
Total entrades ..... 1.868,00 ... 1.868,00
Sortides
Seg. Social ................. 74,80
Ciris ......................... 830,69
Neteja ........................ 94,38
Telèfon ....................... 72,92
Pintura ........................ 13,09
Com.Bancs .................. 1,50
Full Inf. ....................... 81,61
Full bisbat ................... 45,00
Papereria ...................... 8,68
Mat.Oficina ................ 40,58
Lampista .................. 101,64
Total sortides ...... 1.364,89 ... 1.364,89
Romanent ............................... 1.941,39

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 234,29
Caixetes ciris ............................... 59,26
Caixetes: ..................................... 37,94
Caixetes Càritas: .......................... 20,62
Menjador (Caixetes) .................. 175,00

CÀRITAS POBLENOU

FULL

ECONOMIA 30-07-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 704
06 d’agost del 2017

La fam és un problema massa gran per deixar
que cadascú el resolgui pel seu compte.
Davant de les dificultats Jesús es commou però
no predica. Mateu només ens parla dels seus gestos de bondat : curar i donar de menjar; resoldre
les necessitats i estimar. De què estem parlant?: d’un
miracle o d’un dels signes de Déu?.
Preguntem-nos: què succeeix amb els pans i els peixos en mans de Jesús?.
Mateu explica que beneeix Déu i li dóna gràcies, de manera que aquells
aliments que vénen de Déu ja són de tots. Jesús els fa bocins i els dóna als
deixebles que els reparteixen a la gent. Pans i peixos passen d’uns als altres
fins a quedar saciats.
De veritat els “multiplica”?. O el miracle és compartir?.
En mans de Jesús una aportació tan petita com la nostra adquireix una
fecunditat sorprenent. El “miracle” està doncs a les nostres mans.
Avui també està al nostre abast que puguem perpetuar el “miracle”. Fixemnos que la proposta de Jesús no és “comprar” sinó “compartir”. Tots estem
cridats a fer una societat més humana, capaç de repartir alguna cosa més que
el menjar.
Pensem en la lluita a favor de la pau, la protecció de la natura, la solidaritat
amb el pobres i els emigrants, la preocupació per la gent gran que viu sola, …
tot això pot ser aliment per una espiritualitat que ens porti a construir entre
nosaltres el Regne de Déu.
Tots estem cridats a descobrir noves maneres de viure una fraternitat
més estreta, però la multiplicació dels pans ens recorda avui, que només des
de la pregària, el compromís i la solidaritat, farem possible el “miracle”.
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Lectura del llibre del profeta Isaïes Is 55:1-3
Això diu el Senyor: «Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu
diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. ¿Per què perdeu
els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu els vostres guanys en menjars que no
satisfan? Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el bo i millor. Estigueu
atents, veniu a mi, i us saciareu de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els
favors irrevocables promesos a David».
Salm responsorial 144: 8-9. 15-18
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran en l’amor. / El
Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que ell ha creat.
Tothom té els ulls en tu, mirant esperançat / i al seu temps tu els dónes
l’aliment. / Tant bon punt obres la mà, / sacies de bon grat tots els vivents.
Són camins de bondat, els del Senyor, / les seves obres són d’amor. / El
Senyor és a prop dels qui l’invoquen, / dels qui l’invoquen amb sinceritat.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 8:35,37-39
Germans, qui serà capaç d’allunyar-nos del Crist, que tant ens estima? Els contratemps,
la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant? De tot això en sortim
fàcilment vencedors amb l’ajut d’aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la
vida, ni els àngels o altres poders, ni res del món present o del futur, ni els estols del cel o
de les profunditats, ni res de l’univers creat no serà capaç d’allunyar-nos de Déu que, en
Jesucrist, el nostre Senyor, ha demostrat com ens estima.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 14:13-21
En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptista, se n’anà amb
una barca cap a un lloc despoblat. Així que la gent ho va saber, el van seguir a peu des dels
pobles. Quan desembarcà veié una gran gentada, se’n compadí i curava els seus malalts.
Els deixebles, veient que es feia tard, anaren a dir-li: «Som en un indret despoblat i ja s’ha
fet tard. Acomiadeu la gent. Que se’n vagin als pobles a comprar-se menjar». Jesús els
respongué: «No cal que hi vagin. Doneu-los menjar vosaltres mateixos». Ells diuen: «Aquí
només tenim cinc pans i dos peixos». Jesús respongué: «Porteu-me’ls». Llavors ordenà
que la gent s’assegués a l’herba, prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel,
digué la benedicció, els partí i donava els pans als deixebles i ells els donaven a la gent.
Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves plens de les sobres. Els qui
n’havien menjat eren tots plegats un cinc mil homes, sense comptar-hi les dones i la mainada.

Salmo responsorial Sal 144,
El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno con todos, / es cariñoso con todas sus criaturas.
Los ojos de todos te están aguardando, / tú les das la comida a su tiempo; / abres tú la mano, y sacias de favores / a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos, / es bondadoso en todas sus
acciones; / cerca está el Señor de los que lo invocan, / de los que lo invocan
sinceramente.
“Jesús no va instituir cap ritual”
“No seria estimulant passar de la missa ritual a l’eucaristia celebrativa”?

Eucaristia, l’eròtica de la Ritualitis (I)
(Pepe Mallo)
“Es reunien assíduament per escoltar l’ensenyament dels Apòstols i participar en la
vida comuna, a partir el pa i en les oracions” (Fets 2:42).
“Animals rituals”
“Escoltar missa”, “anar a missa”, “dir missa”, “donar missa” ... Aquests populars (o
vulgars) girs i expressions vénen a demostrar el (sense) sentit que molta gent té de ... i
atribueix a ... l’Eucaristia. És veu comuna que els humans som “animals rituals”, necessitem
gestos i signes per comunicar-nos. Tota activitat humana es desenvolupa amb signes; gestos que expressen un missatge, un sentiment, emoció, vivència ..., expressions que no
poden formular-se sinó a través d’aquests signes o gestos.
Celebrar la vida, ritualisme i narcisisme
Les celebracions dels Sagraments són expressions comunitàries i públiques
d’experiències i aspiracions comunes de la nostra fe. La celebració “pública” (aspecte
comunitari) d’aquests esdeveniments és la litúrgia. No es tracta d’una sèrie de cerimònies,
ritus, paraules i gestos, sinó de l’expressió de les vivències de la comunitat a través d’aquestes
actituds. Quan es gesticula massa o s’exageren els ritus, s’enterboleixen les vivències. La
litúrgia no passaria de ser una exhibició de rutinaris gestos o bastos escarafalls incoherents.
En portar al cas en el títol la “eròtica de la ritualitis”, ironitzo atenent l’excitació que provoquen els ritus en certes persones en exercir les funcions religioses, ja realitzar-los cada
vegada de manera més evident i notòria, a la recerca d’un clímax , d’una fascinació no sé
si passional o mística. El limitar-se a repetir-los automàticament encara que no es comprengui
bé el perquè de cada moviment, de cada gest, de cada paraula, de cada oració, es diu
ritualisme, i quan el “oficiant” (d’ofici) es delecta sensibleramente en cerimoniosos ritus, es
crida afectació o “narcisisme”. (continuarà en el proper Full)

