Lectures del diumenge XVII de
durant l’any, dia 30 de juliol
1R 3:5,7-12; Sl 118; Rm 8:28-30; Mt
13, 44-52

ENTERRAMENT
La setmana passada vam acompanyar
amb la pregària a la família de Mónica Ruiz
Escalona, de 38 anys.

CÀRITAS POBLENOU
Càritas Poblenou necessita voluntaris
per aquelles tasques que s’ha proposat
portar a terme.
Necessitem voluntaris per:
Menjador social
Classes català i anglès
Acompanyament a gent gran
taller d’orientació laboral
Acollida
Cada dilluns i dimarts, de 7-8 de la
tarda,càritas té obert el despatx per fer
acollida de la gent que necessita algun servei
o que tingui alguna necessitat.

AULA INFORMÀTICA
Cada dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 8,
l’aula està oberta per fer-hi qualsevol consulta o preguntar pels cursos.

SEMBRAR
Sembrar, sofrir, sense saber qui ho

Diumenge XVI de durant l’any A

sega.
Passar, mal sigui en un ermàs, florir.
Donar-ho tot, ofrena d’acaballes,
enterrar el com, el quan, el què i el qui.

La discreció i la paciència
Aquest diumenge llegim diferents
paràboles del Regne de Déu, i cada
una d’elles porta molt de missatge.

Brotar humil en tots els testos verges,
néixer de nou a cada camp sembrat.
Granar, tranquil al vent i a les glaçades,
donant cent grans per cada gra de blat.
Volar, morir, escàpol d’homenatge,
llavor d’altra collita, passerell.
Cremar-me el ble quan se m’acabi l’oli
fins que la flama m’esdevingui ocell...
(Salvador Sunyer)

(segueix del mig)
Per no allargar-me en els exemples
podem acabar dient que en democràcia la
legalitat ha de venir acompanyada de la
justícia i el que defineix la qualitat
democràtica és l’encaix de les minories.
Fa anys que em va caure la bena dels
ulls i des d’aleshores reivindico, amb escàs
ressò i encara amb menys resultats, justícia
per a les minories.
Impedir un dret perquè tens majoria
serà legal, però és injust i discriminatori. Per
aquesta raó, mentre els poderosos parlen
de legalitat els discriminats clamem per
justícia.
(Guillem Correa, CatalunyaReligió)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 165,02
Caixetes ciris ............................... 45,60
Caixetes: ..................................... 63,42
Caixetes Càritas: ............................ 7,02
Menjador (Caixetes) .................... 10,00

FULL
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Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 702
23 de juliol del 2017

La primera tracta d’un camp de
blat que creix barrejat amb el jull. La
saviesa de Jesús davant la pregunta
dels servents al seu amo sembla que
convida a saber conviure amb
paciència i lucidesa amb allò que no
és del seu Regne. Reconèixer el blat com a blat i el jull com a jull. Distingir bé,
aprendre, i mirar de donar llavor de blat per la farina i per una nova sembra. El
temps vindrà sempre, amb una oportunitat per començar de nou.
Diu el Papa Francesc: “els servents voldrien arrancar de seguida la mala
herba, però l’amo ho impedeix. Nosaltres, a vegades, tenim una gran pressa
per jutjar, classificar, posar en un cantó els bons, en un altre, els dolents. Déu,
en canvi, sap esperar. El nostre és un Déu pacient, que ens espera sempre
amb el cor a la mà per perdonar-nos”.
Jesús observa la natura i veu com la cosa més senzilla de la vida, com
una llavor menuda i discreta, s’enfila, pren l’embranzida d’un arbre, regala la
vista i aixopluga els ocells. Això em fa considerar la grandesa de la natura,
com l’hem d’agrair i tenir-ne cura. També aprendre a valorar sempre els més
petits detalls de cada persona, doncs poden fer créixer el seu tresor per a tots.
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Lectura del llibre de la Saviesa Sa 12:13,16-19
Fora de vós no hi ha cap Déu que vetlli sobre tothom, i a que hàgiu de convèncer que
la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia, i el mateix domini que teniu
sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la força si algú no
creu que ho podeu tot, o bé quan humilieu aquells que, sabent que sou fort, es mostren
arrogants. Vós que disposeu de la força sou moderat en les sentències i ens governeu amb
tota consideració: el poder, si volguéssiu sempre el teniu a la mà. Obrant així, heu ensenyat
al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom, i heu omplert d’esperança
els vostres fills, en veure que doneu l’ocasió de penedir-se dels pecats.
Salm responsorial 85:
Tu, Senyor, ets indulgent i bo, / ric en l’amor per a tothom que t’invoca. /
Senyor, escolta la meva pregària, / escolta la meva súplica.
Tots els pobles que has creat / vindran a fer-te homenatge / i glorificaran
el teu nom, / Diran: «Ets gran, Senyor, / són prodigioses les teves obres, / Tu
ets l’únic Déu.
Tu, Senyor, Déu compassiu i benigne, / lent per al càstig, fidel en l’amor, /
mira’m, apiada’t de mi.
Lectura de la carta de l’Apòstol Sant Pau als cristians de Roma Rm 8:26-27
Germans, és l’Esperit mateix qui, per ajudar la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs
que no es poden expressar. Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar, per pregar
com cal, però és ell, l’Esperit, qui es posa en lloc nostre. I ni que els seus gemecs no es
puguin expressar.
El qui penetra l’interior dels cors sap prou bé quin és el deler de l’Esperit; ell intercedeix
a favor del poble sant tal com Déu ho vol.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu Mt 13:24-43
En aquell temps, Jesús proposà a la gent aquesta paràbola: «Amb el Regne del cel
passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp, però a la nit, mentre
tothom dormia vingué el seu enemic, sembrà jull enmig del blat, i se n’anà. Quan el sembrat
hagué crescut i s’espigà, aparegué també el jull. Els mossos anaren a trobar l’amo i li
digueren: ¿No era bona la llavor que vau sembrar al vostre camp? ¿Com és, doncs, que hi
ha jull? Ell els respongué: Això ho ha fet algú que em vol mal. Els mossos li digueren: ¿Voleu
que anem a collir-lo? Ell els digué: No ho feu pas: si colliu el jull, potser arrencaríeu també
el blat. Deixeu que creixin junts fins a l’hora de la sega i llavors diré als segadors: colliu
primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo; després colliu el blat i porteu-lo al meu graner».

Salmo responsorial Sal 85
Tú, Señor, eres bueno y clemente, / rico en misericordia con los que te
invocan. / Señor, escucha mi oración, / atiende a la voz de mi súplica.
Todos los pueblos vendrán / a postrarse en tu presencia, / Señor; bendecirán tu nombre: / «Grande eres tú, y haces maravillas; / tú eres el único Dios.»
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, / lento a la cólera, rico en
piedad y leal, / mírame, ten compasión de mí.

Legalitat i justícia
Cada cop que escolto o llegeixo algú que es revesteix amb “l’imperi de la llei” tremolo
i em pregunto quin privilegi està defensant. En un estat democràtic la llei ha d’estar al servei
de la justícia legal i social. Quan aquest principi no s’aplica el resultat és la discriminació.
Veiem uns quants exemples propers o llunyans.
Quan als Estats Units els negres no podien seure als seients dels blancs era legal, però
no era just i resultava discriminatori.
Quan a Sudàfrica les persones eren classificades pel color de la seva pell era legal,
però no era just i resultava discriminatori.
Quan es va legalitzar el Partit Comunista a l’Estat Espanyol no era legal, però va ser
just i no discriminatori.
Quan es van celebrar les primeres eleccions democràtiques, després d’anys de dictadura franquista, no van ser del tot legals, perquè no reunien tots els requeriments que es
demanen avui en dia, però van ser justes i no discriminadores.
Quan el director de TVE va trencar el monopoli dels programes religiosos, fins aleshores
en mans de l’Església catòlica, no era legal, encara no s’havien signat els Acords de
Cooperació entre l’Estat i les minories religioses, però va ser just i no discriminatori.
Quan el sistema de cofinançament només s’aplica a l’Església Catòlica és legal, però
no és just i resulta discriminatori.
Quan el meu pare, per ser antic oficial de l’exercit de la República, aconsegueix una
jubilació, per aquesta raó sense haver cotitzat, és legal, és just i no és discriminatori.
Quan el fill del meu pare, que sóc jo, no es pot jubilar amb el 100%, perquè en el seu
moment no em van deixar cotitzar per ser protestant, és legal, però no és just i és tristament
discriminatori.
Quan un ajuntament tanca una Església Evangèlica o impedeix que se’n pugui obrir
una altra en el seu municipi és legal, però és injust i és discriminatori.
(continua al darrera)

