Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, a les 11 del matí

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA
Durant aquest Cap de setmana del
1-2 de setembre,
a l’horari habitual de les eucaristies hi
haurà Celebració de la Paraula.

BATEIG
Diumenge dia 9, a les 12 del migdia
batejarem a n’en Pol Campos Pujol.

REUNIONS
D’AQUESTA SETMANA
Dimarts, dia 4, a les 8, Junta Castanyet.
Dimecres, dia 5, a les 8, Junta de Càritas
Divendres, dia 7, a les 8, Grup
Celebracions i trobada Grup Reflexió.

DIVERSOS
La pregària
Més que omplir la nostra pregària amb
muntanyes de peticions i desitjos, seria
l’hora de silenciar-nos, l’hora de notar el pas
de Déu per la nostra vida i apreciar com va
alimentant la nostra existència, curant les
ferides, alleugerint els sofriments, enfortint
les nostres forces per contribuir a la
construcció del Regne de Déu.Mirant la

Diumenge XXII Durant l’Any Any B.
Depèn de nosaltres

El punt negre
Un professor entra a classe. Posa prova
sorpresa. Dóna un full a cada alumne i amb la
norma de no girar-lo fins que ell ho indiqui.
Tot l’alumnat neguitós, com és ben normal.
Una vegada lliurat el full a mans de tothom,
diu: Gireu-lo. Era un full en blanc amb un punt
negre al centre. Feu una redacció del que veieu.
Déu minuts i recullo. Així ho va fer. Una vegada
recollits, va llegir ràpidament les redaccions.
Acabada la lectura, el professor els diu:
Aquest examen no és per donar-los una
nota, els servirà com a lliçó de vida. Ningú ha
parlat del full que quasi és tot blanc. Tothom
s’ha centrat en el punt negre. El mateix passa a
la nostra vida. Tenim un full en blanc sencer
per veure i aprofitar la vida. Però ens centrem
en els punts negres.
La vida és un regal de Déu.. Sempre tenim
motius, de sobre per festejar-la. Amb qui? Amb
un mateix, amb la nostra família, amb els
nostres amics que ens recolzen, per la feina
que tenim que ens permet viure, pels miracles
que passen cada dia... I malgrat tot això, amb
molta freqüència, ens centrem en els punts
negres:, dificultats, problema de salut, la manca de diner o de més diner. Les relacions
dificultoses a nivell personal, familiar, amicals
i professionals.

(del blog de Jaume Patuel)

INFORMATIU

HORARIS DE MISSA

naturalesa, procuro sentir la presència de
Déu en tot allò creat i percebre la seva manera silenciosa i constant de generar vida.
Gràcies, Déu Pare i Mare, perquè camines al meu costat, perquè em dones tot el
necessari per viure. Gràcies per la creació,
per la força del teu Esperit. Ets el Déu de la
vida, per això vull fer-me vida per tots aquells
que pateixen i els manca de vida.

FULL

Lectures del Diumenge 9 de setembre,
XXIII Durant l’Any
Is 35, 4-7; Sl 145; Jm 2, 1-5; Mc 7,
31-37

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
02 de setembre del 2018 Núm. 760

Hauríem de mirar els evangelis com si fossin una carta
d’amor. N’heu rebut mai una? Jo només una, quan tenia
catorze anys. De tan senzilla i honesta, no podia ser més
bella. L’autor, un noiet de Manlleu, es va fondre en el temps;
la carta encara la conservo... I ara a què ve? Per què comparteixo això? Perquè
sempre he pensat que en allò que és senzill, transparent i ple d’amor és on rau
el sentit i la bellesa de la vida. I és el que et deixa petjada. I als evangelis, sigui
quina sigui la lectura, al final tot va a parar aquí, una proposta de vida on se’ns
convida a ser senzills, honestos i amorosos.
Fins i tot la lectura d’aquest diumenge? Quan Jesús diu hipòcrites als
fariseus? Sí, la d’aquells fariseus tan atents a la tradició i les aparences i tan
poc pendents del que surt del seu cor... Cert. Podem estar pendents d’un
seguit de normes, complir-les, ser aparentment “els socialment perfectes” i
després anar fent mal als altres. Serem uns hipòcrites, com els fariseus.
Llençarem el cor a les escombraries i ens allunyarem de l’amor. I segur que
tampoc serem gens feliços.
Però anem al segon missatge, tan o més important: res que vingui de fora
del nostre cor el pot contaminar, només el que surt del nostre cor pot anar cap
al bé o cap al mal. Per tant, prenguem-ho com una bona notícia: depèn de
nosaltres. I si fem cas de Jesús, d’aquest passatge de l’evangeli podríem
aprendre tres coses:
-protegim el nostre cor per no contaminar-nos amb el que ens pot fer
mal
-rebutgem i evitem allò negatiu que pugui sortir de nosaltres i fer mal
-i triem ser senzills, honestos i amorosos.
En definitiva, un missatge d’amor, un camí per ser més feliços i viure en
coherència amb el que sentim i creiem, que, un cop més, ens ensenya Jesús.
M.J.H.
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 del Deuteronomi Dt 4, 1-2. 6-8
Moisès digué al poble: “Ara, Israel, escolta els decrets i les prescripcions que avui us
ensenyo, i compliu-los. Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres
pares, us dóna, i en prendreu possessió. No afegiu res als manaments que jo us dono ni en
tragueu res. Compliu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que us dono avui. Guardeulos i poseu-los en pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per assenyats i molt
intel·ligents: quan setiran dir que heu rebut tots aquests decrets, diran: “Aquest poble és
una nació assenyada i molt intel·ligent”.I realment, quina és la nació que tingui els seus déus
tan a prop, com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l’invoquem? I,
quina és la nació, per gran que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions tan justes
com aquesta Llei que jo us he donat avui?
Sal responsorial Salm 14, 1-5
Senyor, qui podrà estar-se a casa teva? / El qui obra honradament / i
practica la justícia, / diu la veritat tal com la pensa; / quan parla, no escampa
calúmnies.

mai sense haver-se rentat les mans ritualment i quan tornen del mercat no mengen, sense
haver-se banyat; i observent per tradició moltes pràctiques semblants, com fer passar per
l’aigua, vasos i gerros i atuells daram. Els fariseus, doncs, i els mestres de la llei preguntaren
a Jesús: “ Perquè els vostres deixebles no segueixen la tradició dels ancians i mengen amb
les mans impures?” Jesús els respongué: Isaïes tenia tota la raó quan va profetitzar de
vosaltres, hipòcrites, tal com diu l’Escriptura: “Aquest poble m’honora amb els llavis, però
el seu cor es manté lluny de mi. El culte que hem dóna és en va, les doctrines que ensenyen
són preceptes humans. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les
tradicions dels homes”.
Després cridà la gent i els deia: “Escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic: Res
del que entre dintre de l’home des de fora no el pot contasminar; només allò que surt de
l’home el pot contaminar, perquè de dins de l’home, és a dir, del seu cor, en surten els
pensaments dolents que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris,
estafes, maldats, enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria; tot això surt
de dintre i és el que contamina l’home”.

Mai no fa mal al proïsme, / ni carrega a ningú res infamant, / compten poc
als seus ulls els descreguts, / honra i aprecia els fidels del Senyor.

Salmo responsorial Salm 14, 1-5
Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? / Solo el que vive sin tacha y
hace lo bueno; / el que dice la verdad de todo corazón; / el que no habla mal de
nadie;

No fia els seus diners a interès, / ni es ven per condemnar cap innocent. /
El qui obra així mai no caurà.

El que no hace daño a su amigo / ni ofende a su vecino; / el que mira con
desprecio a quien desprecio merece, / pero honra a quien honra al Señor;

Lectura de la carta de sant Jaume Jm 1, 17-18. 21-22. 27
Germans meus estimats, tot el que rebem de bo, tot do perfecte, prové de dalt,
baixa del Pare dels estels. En ell, res no canvia, no hi ha no ombra de variació. Ell ha decidit
lliurement que la proclamació de la veritat ens fes néixer a la vida, perquè fóssim com un
primer fruit de tot el que ha creat. Acolliu amb docilitat la paraula plantada en vosaltres- És
una paraula que té el poder de salvar-vos. Però no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu
vosaltres mateixos: l’heu de posar en pràctica.
Lectura de l’evangeli segons sant marc Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23
En aquell temps, els fariseus i alguns mestres de la Llei que venien de Jerusalem, es
reuniren entorn de Jesús i s’adonaren que alguns dels seus deixebles menjaven amb les
mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les. Cal saber que els
fariseus, i en general tots els jueus, seguint la tradició que han rebut dels ancians, no mengen

El que presta su dinero sin exigir intereses; / el que no acepta soborno en
contra del inocente. / El que así vive, jamás caerá.

L’EVANGELI DEL DIUMENGE
La puresa de què parla tan sovint l’evangeli no té res a veure amb la higiene moderna.
És, més aviat, la capacitat de presentar-nos davant de Déu sense ofendre’l. Les tradicions
jueves ho van convertir en un seguit de normes que feien patir i provocaven discriminació
i aïllament social.
....La impuresa no ve mai de fora. No prové del que toquem ni dels llocs on hem
estat. La veritable i única impuresa és el pecat que nia en nosaltres i es converteix en
comportaments incorrectes i feridors. Jesús no va mai evitar llocs o persones impures, sinó
que ens envia a portar vida, salut i perdó arreu, tal com ell va fer, i especialment allà on hi
ha algú que pateix.
(«La missa de cada dia»)

