Lectures del diumenge XV de
durant l’any, dia 16 de juliol
Is 55:10-11; Sl 65; Rm 8:18-23; Mt
13, :1-9

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Jaume Juanola
González, de 71 anys.

CÀRITAS
Àpats menjador
Durant el mes de juny en el menjador
s’han servit 730 àpats entre dinar i sopar.

DIVERSOS ARTICLES
Preguntes
a una església anquilosada
L’església viu a casa nostre hores
baixes. Vivim aquí a Catalunya un procés
gran de secularització, d’inferència al fet
religiós, i d’un desprestigi de l’Església per
una gran part de la població. Les noves
generacions volen saber ben poques coses
de l’Església. I potser la culpa no és pas tota
del món en què vivim. No és pas tant dolent
aquest món i les persones que el configuren.
La nostra Església s’ha tancat en si mateixa.
Ha fet el revés del que demanava Joan
XXIII : obrir portes i finestres perquè hi
entri aires nous.

Senyor, les estadistiques ens diuen que
hi ha 35 millons de Lleis per a fer complir
els deu manaments que es resumeixen en
dos: Estimar a Déu sobre totes las coses i a
l’Altre com a tu mateix.
On regna l’amor, les lleis sobren.
L’amor, no és una llei.

L’Església fa l’Eucaristia i l’Eucaristia
fa l’Església.
La nostra eucaristía queda incompleta
si no ens porta al sevei i a l’amor dels pobres i dels més febles.
(Calendari dels Germans de Sant Joan
de Déu)
(segueix de dins)
Ben al contrari. Primerament li aplicà
els auxilis urgents per tal que no perdés sang.
Després el va agafar per les solapes de la
jaqueta:
- Desgraciat! No et puc donar de res.
Treballo de nit per les mares abandonades,
pels que no tenen sostre, pels infants
malalts. Jo també estic malalt i ja no puc
més. Em vols ajudar? Abans de matarte, vols donar un cop de mà a tota aquesta
gent que espera?
Aquell home no va morir. I no només
va seguir viu. Ara sabia per què havia de
viure!
Hom no pot morir quan tot està per
fer, quan existeix una gran raó per viure: els
altres!»
(per Sergi d’Assís)

Diumenge XIV de durant l’any A
Veniu amb mi els qui esteu cansats

Convidats per Jesús: «veniu a
mi»

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 174,80
Caixetes ciris ............................... 51,25
Caixetes: ..................................... 98,62
Caixetes Càritas: .......................... 32,00
Menjador (Caixetes) .................. 180,00

Frases calendari
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Núm. 700
09 de juliol del 2017

Aquest fragment de l’ Evangeli s’
inicia amb una pregària, per part de Jesús, dirigida al Pare. Ell viu la seva vida
com una acció de gràcies al Pare. Ens
cal viure la vida amb agraïment. La
nostra pregària cal que prengui exemple
de Jesús i més que demanar sigui d’ agrair. Si pensem cada dia té moltíssimes
coses per agrair a Déu i als germans. Quantes coses podria agrair en aquest
dia?
També ens ensenya una altra qualitat: la senzillesa. Déu s’ amaga per
aquells que estan molt plens d’ ells mateixos i creuen que ja ho saben tot. Estan
com cecs, doncs no deixen espai al diví. Ell desvetlla els seus secrets als senzills
de cor. Aquells que són capaços de veure que passa al seu voltant. Jo sóc
capaç de veure que passa al meu voltant o sóc cec?
I, finalment, ens convida: «Veniu a mi». No ens crida per separat sinó
en plural; malgrat és una relació personal d’ intimitat no podem deixar de
banda als altres. Tots som cridats a reposar en l’ amistat de Jesús. Per estar
amb Ell no ens cal carregar-nos de coses supèrflues que ens fan el camí més
difícil i pesat. Quan posen totes les coses bones i les no tan bones a les seves
mans Ell ens alleugera en el nostre dia a dia. Em sento alleugerit per Jesús?
V.T i E.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 de la profecia de Zacaries Za 9:9-10; 13:1
El Senyor diu: «Alegra’t, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la
seva entrada. Es bo i salvador, muntat humilment en un ase, en un pollí, fill de somera.
Bandejarà d’Efraïm els carros de guerra, allunyarà de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels
guerrers seran bandejats. Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, i el seu domini
s’estendrà d’un mar a l’altre, des del gran Riu fins a l’extrem del país».
Salm responsorial 145 (144) 1-2. 5-11. 13-1
T’exalçaré, Déu meu i rei meu. / beneiré el teu nom per sempre. / Et
beneiré dia rere dia, / lloaré per sempre el teu nom.
Déu meu i rei meu. / 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.
Que t’enalteixin les teves criatures, / que et beneeixin els fidels; / que
proclamin la glòria del teu Regne / i parlin de la teva potència.
Totes les obres del Senyor són fidels, / les seves obres són obres d’amor.
/ El Senyor sosté els qui estan a punt de caure, / els qui han ensopegat, ell els
redreça.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 8:9, 11-13
Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la carn sinó segons les de l’Esperit,
perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de
Crist, no seria de Crist. I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell Ex 34:4b-6, 8-9 que va
ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit, que habita en vosaltres,
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.
Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure
com demana la carn. Perquè si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir
les obres pròpies de la carn, viureu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 11:25-30
En aquell temps, Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè
heu revelat als senzills tot això, que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha
plagut a vós. El Pare ho ha posat tot a les meves mans; fora del Pare, ningú no coneix
veritablement el Fill; igualment ningú no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d’aquells

a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré
reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor,
i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera».
Salmo responsorial Sal 144
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre por siempre
jamás. / Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás.
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.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan
tus fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado,/ que hablen de tus
hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras, / bondadoso en todas sus acciones. / El Señor sostiene a los que van a caer, / endereza a los que ya se
doblan.

Una anècdota de l’Abbé Pierre
Quan algú m’explica que s’ha intentat suïcidar, em ve al cap una anècdota real de
l’Abbé Pierre que vaig llegir ja fa anys. Aquí la teniu:
«París. Un jove truca a una porta sobre la qual es pot llegir: «Qualsevol que ho
necessiti, que truqui a aquesta porta. Aquí hi viu un pobre home disposat a donar un
cop de mà a qui pugui necessitar-ho».
- Mossèn, vingui amb mi. Al costat de casa meva un home ha intentat suïcidarse. Encara no és mort.
Uns minuts més tard l’Abbé Pierre es trobava davant d’un home que havia assassinat
el seu pare i acabava de complir la seva condemna de vint anys.
- A qui li importa que jo continuï vivint?
I no hi havia trobat resposta: sense amics, sense família, ofegat per la desesperació,
havia escollit el carreró negre del suïcidi.
L’Abbé Pierre no li va dir el de sempre: «et donaré un cop de mà, no et desesperis,
perquè sempre hi ha una porta oberta pels qui sofreixen».
(continua al darrera)

