ECONOMIA 18-06-17
Col.lecta: ..................................... 95,56
Caixetes ciris ............................... 43,50
Caixetes: ....................................... 7,50
Caixetes Càritas: .......................... 73,50
Menjador (Caixetes) .................... 90,00
Lectures del diumenge XIII de
durant l’any, dia 2 de juliol
1ª: 2Re 4,8-11.14-16a; Sl 88; 2ª: Rm
6,3-4.8-11; Ev: Mt 10,37-42

ENTERRAMENTS
El 7 de juny vam acompanyar amb la
pregària a la família de Jordi Colomer
Martínez, de 68 anys; dilluns dia 19, a la
família de Paco Ruiz Reina, de 48 anys.
RACÓ DE PREGÀRIA

RACÓ DE PREGÀRIA
Divendres
dia 30
a 2/4 de
EL QUART DIVENDRES DE CADA MES
A LES 20,30, A L’ESGLÉSIA

9 del

PREGUEM EN COMUNITAT
Parròquia de Poblenou

vespre

Diumenge XII de durant l’any A

Jo he somniat una Església que sabia
comprendre-ho tot, que sabia estimar-ho tot.

No tingueu por:
valeu més que tots els ocells plegats

Jo he somniat una Església que no sabia ja res i que esperava, com ho espera
encara a la vora del camí, que el qui passa li
digués com devia ser Jesucrist.
Jo he somniat una Església sense cap
pretensió de conquesta i que havia canviat
la llum i l’encens per la inquietud i la cendra.

Diumenge passat se’ns convidava a “ser
comunitat”. Es tracta de viure a la Terra comuna
que ens acull a tots. Totes les persones, d’un lloc
o d’un altre, tenim els mateixos drets. La pau, la
justícia i la dignitat humana ens pertanyen a tots els éssers humans per igual.

Jo he somniat una Església torturada
per la Fe i que no anunciava a cops de veritat
el que calia creure per a ser un jorn salvat.

Construir una comunitat humana plural, on siguem capaços de reconèixer
la riquesa que cada persona aporta a la construcció de la societat. Es tracta
de viure la cultura de la trobada, com molt bé diu el papa Francesc.

Jo he somniat una Església per la qual
Déu era la constant recerca, i que buscava
a les fosques el rostre de Jesús.
Jo he somniat una Església que només
s’oposava a l’odi i a la injustícia.
Jo he somniat una Església que no era
cap autoritat, i que ja no se’n recordava
d’estrènyer la mà i d’inclinar el cap.
Jo he somniat una Església que no
s’amagava darrera paraules boniques, i que
la seva nuesa deia la veritat.
Jo m’he somniat a mi mateix cercantme a mi mateix, descobrint Déu en una
Església feta d’homes. (pregàries.cat)

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 148,70
Caixetes ciris ............................... 43,42
Caixetes: ..................................... 48,32
Caixetes Càritas: .......................... 10,20
Menjador (Caixetes) .................. 160,00

(segueix de dins)
denunciava la injustícia fos del color que fos.

FULL

ECONOMIA 11-06-17

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 698
25 de juny del 2017

La proposta de Càritas:
-Probablement en la teva família o tu mateix, heu viscut l’experiència de
la mobilitat humana, de sortir de la pròpia terra per anar a un altre lloc on
trobar alguna cosa diferent o millor. I mai et vas qüestionar si hi tenies dret o
no. Et convidem a pensar sobre això, i a parlar amb altres persones sobre la
teva experiència i la dels milers de persones que avui es desplacen pel món.
En què et diferencies d’elles, o què hi tens en comú? Tenen el dret a migrar?.
Reflexiona, dialoga.
-Revisa les teves actituds cap a les persones migrants, amb les que et
creues,les que viuen al teu barri. T’has preguntat com són les seves vides,
quins són els seus sentiments, els seus somnis?
-Et convidem a practicar la trobada i l’acollida amb altres persones, a
tu, al teu grup o comunitat. Conèixer la vida dels altres, la seva història, el seu
camí, posar-se al seu lloc, saber què necessiten, compartir. L’intercanvi us
pot regalar més d’una sorpresa (“Cridats a ser comunitat”, Càritas).
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 del llibre de Jeremies (Jr 20,10-13)
Digué Jeremies: «Sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats; diuen:
Vosaltres que teniu amb ell un pacte d’amistat, denuncieu-nos-el, perquè el puguem denunciar; seguiu-lo de prop: potser es deixarà enganyar; llavors podrem apoderar-nos-en i
venjar-nos d’ell. Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible; per això els qui em
persegueixen cauran, no podran apoderar-se de mi, quedaran tan confosos del seu fracàs
que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya.
»Senyor de l’univers que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l’interior dels
homes: feu-me veure com feu justícia, ja que és a vós que jo he confiat la meva causa.
»Canteu al Senyor, lloeu el Senyor: ell salva la vida del pobre de les mans dels qui
volen fer-li mal.»

cap secret que tard o d’hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui
conegut. Allò que us dic en la fosca digueu-ho a plena llum, allò que us dic a cau d’orella,
proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos però no poden
matar l’ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l’infern tant l’ànima com el cos.
No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d’ells no cau a terra si no ho permet el
vostre Pare. Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por:
valeu més que tots els ocells plegats. A tothom qui em reconegui davant els homes, també
jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel, però a tothom qui em negui davant els homes,
també jo el negaré davant el Pare del cel.»

Salm responsorial [68,8-10.14.17.33-35 (R.: 14c)]
Per vós, Déu meu, he d’aguantar els escarnis, i abaixo els ulls, avergonyit;
els meus germans em consideren foraster, em desconeixen els meus familiars.
El zel del vostre temple em consumia, i he hagut de rebre els insults dels qui
m’ultratgen.

Por ti soporto los insultos y mi rostro se cubre de vergüenza, pues soy
como un extranjero para mis hermanos, como un extraño para los hijos de mi
madre.
El celo de tu casa me devora, las ofensas que te hacen recaen sobre mí.

Salmo Responsorial (Ps 68)

A vós us prego, Senyor, en aquesta hora propícia; escolteu-me, Déu meu,
vós que estimeu tant, vós que sou fidel a salvar els amics. El vostre amor,
Senyor, vessa bondat, mireu-me, responeu, vós que estimeu tant.

Pero yo, Señor, te elevo mi plegaria, ésta es la hora en que me debes ser
propicio;
escúchame, Dios mío, por tu inmensa bondad, pues tú eres la verdadera salvación.

Se n’alegraran els humils quan ho vegin; els qui busquen Déu sincerament
diran: «Tingueu llarga vida.» El Senyor escolta sempre els desvalguts, no té
abandonats els seus captius. Que el lloïn el cel i la terra, els mars i tot el que s’hi
mou.

Respóndeme, Señor, pues tú eres todo bondad y amor, con tu inmensa
piedad vuelve hacia mí tus ojos;
Los humildes, al verlo, se regocijarán, y los que buscan a Dios cobrarán ánimo.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 5,12-15)
Germans, per obra d’un sol home entra el pecat al món, i amb el pecat hi entra també
la mort, que s’estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la Llei fos
donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta quina és la
pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va d’Adam fins a
Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte, com ho havia fet
Adam. I Adam prefigurava l’home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació
amb la caiguda, perquè, si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat
la gràcia de Déu i el do generós que s’ha estès a tants per la gràcia d’un sol home, Jesucrist.

Porque Dios escucha a los pobres y no rechaza a sus presos.
Que lo alaben los cielos y la tierra, el mar y cuanto en él se mueve.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 10,26-33)
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. No hi ha

JO HE SOMNIAT UNA ESGLÉSIA
(Françoise Chagneau “Quel est ton
nom ...”)
Jo he somniat una Església neta de
pols i que havia abandonat les formes del
passat, els gestos d’abans.

Jo he somniat una Església tota atenta al demà de Déu, que s’està pastant avui
en la massa humana.
Jo he somniat una Església que
(continua al darrera)

