ECONOMIA 13-08-17
Col.lecta: ................................... 237,00
Caixetes ciris ............................... 64,11
Caixetes: ................................... 213,85
Caixetes Càritas: .......................... 24,85
Menjador (Caixetes) .................. 115,00
Lectures del diumenge XXI de
durant l’any, dia 27 d’agost
Is 22,19-23; Sl 137; Rm 11,33-36; Mt
16,13-20

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA
Els dos caps de setmana vinents, dies
26-27 d’agost i 2-3 de setembre, als horaris
habituals de les eucaristies es farà Celebració
de la Paraula.

BATEIG
Diumenge passat vam batejar als
germans Biel i Bernat Puig Ginesta.

ENTERRAMENTS
El dia 5 d’agost vam acompanyar amb
la pregària a la família d’Assumpció Cervera
Asencio, de 91 anys: i el dilluns dia 7, a la
família de Raimond Robert, de 87 anys.

PREGÀRIA A L’ÀLEX
A ti ángel, mi vida, mi sol, mi alegria, mi
esperanza, mi maestro, es posible morir de
amor?Amor de un hermana a un hermano,

Diumenge XX de durant l’any A
La universalitat de la fe

EL QUEBEC, CANADÀ.
Un laic, una laica, poden celebrar
casaments amb el permís de Roma
Una monja ha presidit aquest juliol
passat, un casament al Quebec amb
l’autorització de Roma. Una excepció prevista pel Codi de Dret Canònic, excepció prevista promoguda pel llavors papa JoanPau II.
Al cànon 1112 del Dret canònic hi diu:
«On no hi hagi sacerdots ni diaques, el bisbe,
després de l’aprovació de la Conferència
Episcopal i la llicència de la santa Seu, pot
delegar a laics perquè presideixn matrimonis».
Podeu trobar la notícia a:
http://www.lastampa.it/2017/07/28/
vaticaninsider/es/en-el-mundo/boda-catlicacelebrada-en-qubec-por-una-monjairBDIJ0UBFBs5YG9bMTB8M/pagina.html

Què espera el nostre bisbe a donar
encàrrecs pastorals d’aquesta mena a laics i
laiques?
Laics i laiques podrien, per encàrrec del
bisbe fer-se càrrec de parròquies on no hi ha
capellà, per tenir cura de les Celebracions (
de la Paraula, bateigs, casaments,
enterraments...); de la Catequesi i del Servei
de la Caritat..... Així no hi hauria comunitats
o parròquies que no tinguessin ningú que les
convoqués cada diumenge per a trobar-se
com a comunitat.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 213,67
Caixetes ciris ............................... 66,60
Caixetes: ..................................... 84,33
Caixetes Càritas: .......................... 88,00
Menjador (Caixetes) .................. 235,00

amor de un hermano a una hermana, de un
padre a un hijo, amor entre almas. No vale la
pena venir a la vida si no se conoce el amor y
tú nos enseñaste lo que era y sus valores. Sí
es posible morir de amor pero fue tan fuerte
que entre almas perdura este amor y es este
amor el que nos guia y nos conduce por este
camino hasta llegar a ti. Gracias Tete, te
amamos mama, Anna, Jessi y família.
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 706
20 d’agost del 2017

Les lectures d’aquesta setmana ens
mostren a Déu i a Jesús en tota la seva
universalitat perquè ens conviden a aplicar en
la nostra actitud diària una estimació sense
fronteres. Les lectures ens recorden, no només
que tots som fills de Déu, sinó que és el propi
Déu el que obre les portes del seu cor a tota la humanitat. I Jesús, en molts
passatges dels Evangelis, ens diu que hem d’estimar tothom amb independència
dels seus orígens, dels seu color de pell o de la seva manera de pensar o de
ser. Recordem les paraules a l’Evangeli de Mateu: “era foraster i em vau acollir”.
El profeta Isaïes ja ens transmet la paraula de Déu dient que els estrangers
que segueixen al Senyor podran entrar al seu Temple, “perquè tots els pobles
anomenaran el meu temple, casa d’oració”. Però és en l’evangeli de Mateu on
se’ns ensenya que tota la humanitat ha estat salvada per Jesucrist. Estant a la
regió de Tir i de Sidó, una dona cananea, estrangera, se li dirigeix demanant-li
compassió per la seva filla endimoniada. Si bé els deixebles li demanen que la
faci fora, Jesús els recorda que ha estat enviat a recollir les ovelles perdudes
del poble d’Israel. I com que la dona estrangera té fe en Déu, “a l’instant es
posà bona la seva filla”. Fins i tot, a la carta de Pau als cristians de Roma es fa
una crida a tots els homes i dones del món.
Fóra bo que aquestes lectures d’avui ens facin pensar a tots sobre la
importància de no sentir-se més que ningú i la necessitat de no discriminar
ningú per ser diferent. Als ulls de Déu tots som iguals i tots som cridats al seu
Regne de la mà de Jesús ressuscitat.
C.G.
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Lectura del llibre del profeta Isaïes Is 56:1,6-7
Diu el Senyor: «Compliu els vostres deures, obreu el bé, que està a punt d’arribar la
meva salvació, i de revelar-se la meva bondat. Els estrangers que s’han adherit al Senyor,
que es posen al seu servei per amor al seu nom i volen ser els seus servidors, si es guarden
de violar el repòs del dissabte i es mantenen fidels a la meva aliança, els deixaré entrar a la
muntanya sagrada i celebrar les seves festes en la meva casa d’oració; acceptaré en el meu
altar els seus holocaustos i les altres víctimes, perquè tots els pobles anomenaran el meu
temple casa d’oració».
Salm responsorial 66:
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, / que ens faci veure la claror
de la seva mirada. / La terra coneixerà els teus designis, / i tots els pobles
veuran la salvació.
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Tu regeixes el món amb justícia,
/ regeixes les nacions amb rectitud / i guies els pobles de la terra.
Que et lloïn les nacions, Déu nostre, / que us lloïn tots els pobles alhora. /
Que Déu ens beneeixi, i el venerin d’un cap a l’altre de la terra.
Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma Rm 11:13-15,29-32
Germans, tinc una cosa a dir-vos a vosaltres, els qui no sou jueus:: Ja que sóc el
vostre apòstol, miro de posar ben alt el meu servei, esperant que els jueus, que són del meu
llinatge, n’estaran gelosos i podré salvar-ne alguns. Si del fet d’haver estat ells exclosos
n’ha vingut la reconciliació del món, què no vindrà quan ells s’incorporin? No serà un pas
de mort a vida? Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l’ha cridat no es fa mai
enrere. Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, però ara que ells l’han desobeït,
Déu s’ha compadit de vosaltres; igualment Déu es vol compadir d’ells, que ara, mentre es
compadia de vosaltres, no li han estat obedients. Déu ha deixat els uns i els altres captius
de la desobediència, per compadir-se finalment de tots.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 15:21-28
En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, i sortí d’allà una dona
cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: la meva filla està endimoniada».
Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d’una
vegada: només fa que seguir-nos i cridar». Jesús respongué:«Únicament he estat enviat a
les ovelles perdudes del poble d’Israel». Ella vingué, es prosternà i digué: «Senyor, ajudeume». Jesús li respon: «No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells». Ella li
contestà: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la
taula dels amos». Llavors Jesús respongué: «Dona, quina fe que tens! Que sigui tal com
vols». I a l’instant es posà bona la seva filla.

Salmo responsorial Sal 66,
El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre nosotros;
/ conozca la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con justicia,
/ riges los pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que todos los pueblos te alaben. /
Que Dios nos bendiga; / que le teman hasta los confines del orbe.
“Jesús no va instituir cap ritual”
“No seria estimulant passar de la missa ritual a l’eucaristia celebrativa”?

Eucaristia, l’eròtica de la Ritualitis (III)
(Pepe Mallo)
Més gestos inútils, per superflus, dels “funcionaris del ritus”
D’un temps ençà, en la majoria de les parròquies del meu entorn, i a la meva per
suposat, s’ha introduït un xocant protocol en iniciar la missa: Fer sonar una campana d’
“avís”. Perdó per la meva insolència, però el gest em retreu a aquell ancestral factor d’estació
amb el seu proverbial “ ‘Viatgers al tren !!”. Una altra. En el cerimonial hi ha la “processó
d’entrada” portant el leccionari, la creu, els cirials i l’encenser, que sol realitzar-se amb
pompa en algunes festes. Doncs bé, a la meva parròquia, després del “campanillazo” de
sortida, el sacerdot, precedit d’“inexperts” escolans, “executa” el ritual sense cap solemnitat,
recorrent l’església com el que fa el “passeig”. Queda ridícul. I més. M’he preguntat sovint,
per què cada vegada que passen per davant del sagrari, realitzen un precipitat posat que
imita la genuflexió, com obligat vassallatge, i altres vegades s’acontenten amb una simple
inclinació de cap. I per què en evocar el nom de Maria, es fa una respectuosa reverència i
no al nom de Jesús? Tampoc m’entretinc a preguntar pel sentit del ressorgiment dels exquisits
escolans ... ¿Hem de seguir “estancats” en una manera de celebració eucarística tan poc
suggestiu per als homes i dones d’avui?
Què ens queda de l’Eucaristia com a banquet del Regne?
No seria estimulant passar de la missa ritual a l’eucaristia celebrativa? No anem a “oir
missa”, ni el capellà “diu la missa”. Anem a “celebrar” el Sopar del Senyor. (No hi ha
celebració sense “alguna cosa” que celebrar). Celebració significa alegria, no “severitat”,
participació, no “passivitat”. La taula és símbol de celebració, de festa, de commemoració,
de trobada. S’ha invertit l’ordre dels valors: es dóna preferència a ritus, cerimònies i
solemnitats, i tardanament, o mai, s’arriba a la trobada amb Jesús i amb la comunitat.
(Continuarà en el proper Full)

