Lectures del diumenge XVIII de
durant l’any, dia 6 d’agost
Is 55, 1-3; Sal 144; Rm 8, 35. 3739; Mt 14, 13-21

BATEIG
Aquest diumenge dia 30, a la 1 del
migdia bategem a Daniela Busquets de Rialp.

CASAMENT
Es volen casar en aquesta parròquia i
davant tota la comunitat, Marcelo Augusto
Casola i Maria Elisa Dias Riveiro. Viuen a
Poblenou.

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Joaquin
Campón Valverde, de 87 anys

HORARIS MISSES
Dissabte, a les 8 de la tarda.
Diumenge: 10 i 12 del matí

CÀRITAS POBLENOU
Acollida:
Cada dilluns i dimarts de 7-8 de la tarda.
Menjador:
dinar i sopar, de dilluns a divendres

El juliol i agost es paralitzen les
excursions; i d’agost a setembre es presenten les sortides per l’any 2018 que s’hauran
de votar a l’assemblea del mes d’octubre.

Diumenge XVII de durant l’any A
El Regne és alegria

LA REGLA D’OR UNIVERSAL
L’anomenada Regla d’or formulada
per Jesucrist, diu : “Feu als altres tot allò
que voleu que ells us facin a vosaltres” (Mt
7,12).
Mirant totes les religions mundials,
trobem que en totes hi ha el mateix
ensenyament, la base de la relació amb els
altres i a Déu:
-A la mateixa Bíblia, a L’Antic
Testament, llegim: Allò que tu no vols que et
facin, no ho facis tampoc a ningú” (Tobit
4,16 ).
- A l’Islam: “ Ningú no es pot considerar creient si no desitja pel seu germà allò
que desitja a si mateix” ( Sunna ).
-Al Judaisme : “ No facis al teu veí
allò que és dolent per tu” ( Talmud ).
-Al Budisme: “ No facis als altres el
que a tu et faria mal” ( Udanavarga ).
-A l’Induisme: “ No facis mai als altres
allò que a tu et perjudicaria” (Mahabbarata).
-Al Taoisme: “ Has de saber que el
teu veí guanyarà el que tu guanyis i perdrà el
que tu perdis (Tai Shan Kan Ying Pien ).
-Treure conseqüències de la regle d’or
vol dir aplicar-la no només al comportament,
sinó també al pensament, que és l’origen de
les paraules i de les actituds: Penseu dels
altres allò que us agradaria que ells pensessin
de vosaltres”.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 257,91
Caixetes ciris ............................... 46,16
Caixetes: ..................................... 65,38
Caixetes Càritas: .......................... 35,48
Menjador (Caixetes) .................... 20,00

C.E. ANEM A CAMINAR

FULL
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Quan participem de la comunitat cristiana i del seu
eix central, l’Eucaristia, hem de viure-ho amb alegria i
agraïment. Dit planerament: fa basarda ser en una
celebració de l’Eucaristia on tothom està i surt amb cares
llargues, on plana a l’aire que s’està allà per complir, on es
respira fredor, on importen més les formes, la parafernàlia... No vull dir que tot
plegat hagi de ser gresca, ni molt menys xivarri (m’agrada el silenci!) ni tampoc
que algun dia no puguem plorar o compartir dolor o tristor com a comunitat.
Em refereixo a que, si de debò ens impregnem del missatge esperançador de
l’Evangeli, per força aquesta energia ens ha d’arribar i ens ha de transformar
en positiu, perquè en l’Evangeli sempre hi ha de rerefons un missatge d’amor
incondicional. Per tant, hauríem de sortir de l’Eucaristia, compartida en
comunitat, més feliços, agraïts i amb un somriure als llavis.
Exagero? Bé, és la meva forma de veure-ho. Però llegim l’Evangeli.
Descobrir “un tresor” o “una perla”, i el que passa a continuació és sinònim
d’entusiasme! I amb la xarxa de pesca plena a vessar, aprenem a destriar el
que és bo i posar-ho al cove, i a llençar també tot el que és dolent. I de
l’al·lusió al “foc encès” i als “mestres de la llei”... només diria que cadascú sap
dins seu com ser millor i cremar, ara i aquí, el que no volem ser. I que l’Església
també té el repte de destriar el que té de bo i de dolent, i llençar tot el que és
superficial o nociu.
El Regne és un tresor. I només s’amaga en Jesús. I quan el descobrim,
mica en mica, només pot portar alegria a la nostra vida. O sigui que sortim
contents avui de l’Eucaristia: tenim molt a agrair. No pensem tant en el que pot
venir en un futur a la nostra comunitat o a l’Església. El que hagi de ser, serà.
L’ara, en canvi, és real. Avui hi som. Avui tenim al nostre entorn aquesta
comunitat, aquesta parròquia. Un trosset minúscul i preciós del Regne. O no?
M.J.H.
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Lectura del primer llibre dels Reis 1R 3:5,7-12
En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Salomó, en un somni durant la nit, en el
santuari de Gabaon, i li digué: «Diguem què vols que et doni». Salomó li respongué: «Senyor,
Déu meu, vós m’heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupés el tron de David, el meu
pare, però sóc encara un jove que no sé conduir la gent, i em trobo enmig del poble que
vós heu elegit, un poble que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feu al
vostre servent la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar
el bé del mal; sense això ¿qui seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable?».
Al Senyor, li agradà que Salomó li hagués demanat això, i li digué: «Ja que no demanes
molts anys de vida, ni riquesa, ni la vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder
escoltar i fer justícia, jo et donaré això que demanes: et faré tan prudent i sagaç que ni
abans de tu ni després ningú no se’t podrà comparar».
Salm responsorial 118 (119) 57 72. 76-77. 1271-230.
El Senyor és la meva heretat; / vull estar atent a les teves paraules. /
m’estimo més la llei / que surt dels teus llavis, / que mil monedes d’or o de
plata.
Que el teu amor em conforti, / com vas prometre al teu servent. / Quan
arribi la teva pietat, jo tindré vida, / la llei farà les meves delícies.
Jo aprecio els teus manaments / més que l’or i més que tot; / i per això
m’estimo els preceptes, / i m’aparto dels camins enganyosos.
És admirable el teu pacte, / per això el té present la meva ànima. / La
teva paraula, explicada, dóna llum / i l’entenen els senzills.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma Rm 8:28-30
Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui
ell ha cridat per decisió seva; perquè ell, que els coneixia d’abans que existissin, els destinà
a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat així el primer d’una multitud de germans. Ell
que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt 13, 44-52
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Amb el regne del cel passa com amb un
tresor amagat en un camp. L’home que el troba, el deixa amagat i, content de la troballa,
se’n va a vendre tot el que té i compra aquell camp.

També passa amb el Regne del cel com amb un comerciant que buscava perles fines,
El dia que en trobà una de molt preu, anà a vendre tot el que tenia i la comprà.

Salmo responsorial Sal 118,
Mi porción es el Señor; / he resuelto guardar tus palabras. / Más estimo
yo los preceptos de tu boca / que miles de monedas de oro y plata.
Que tu bondad me consuele, / según la promesa hecha a tu siervo; / cuando me alcance tu compasión, viviré, / y mis delicias serán tu voluntad.
Yo amo tus mandatos / más que el oro purísimo; / por eso aprecio tus
decretos / y detesto el camino de la mentira.
Tus preceptos son admirables, / por eso los guarda mi alma; / la explicación de tus palabras ilumina, / da inteligencia a los ignorantes.

Necessitem
-En una civilització de l’efímer i mudable, necessitem l’absolut.
-En una cultura del relatiu, necessitem quelcom que durí sempre.
-Enmig del soroll eixordador, necessitem el silenci.
-Davant de tanta ambició, necessitem quelcom gratuït.
-Davant dels diners que ho volem comprar tot, necessitem compartir.
-EN temps d’activitat constant, necessitem contemplació.
-En un món d’espectacle i espectacular, necessitem comunicació.
-Quan esclaten violències, de paraula i obre, necessitem pacificació.
-Davant del model de la màxima quantitat, necessitem màxima qualitat.
-Davant del poder que esclavitzen, necessitem germanor.
-Quan tot està racionalitzat i informatitzat necessitem cordialitat.
-Perduts enmig de la gentada anònima, necessitem sentir-nos comunitat.
-Per fer front a la velocitat que se-ns menja, necessitem cala i repòs.
-Quan les paraules són desviades del seu sentit, necessitem veritat.
-Davant de la manca de sentit, necessitem el somriure del Déu Amor.

