COMIAT D’EN RAMON
El diumenge 16 de setembre serà
l’últim diumenge que en Ramon estarà a la
parròquia. Per fer un acomiadament «oficial», després de l’Eucaristia de les 11 farem
un «vermut» als locals parroquials.

Diumenge 19 d’agost, XX Durant l’Any
Pr 9,1-6; Sl 33; Ef 5, 15-20; Jn 6, 5158

-Dia: diumenge 16 de setembre
-Hora de trobada pel vermut: 2/4 d’1
(12,30h)
-Lloc: Locals parroquials

MARE DE DÉU D’AGOST
Horari de les misses
Dimarts, dia 14, a les 8 del vespre
Dimecres, dia 15, a les 11 del matí
Lectures: Ap 11,19-12,1-10; Sl 44;
1Co 15,20-27; Lc 1,39-56

HORARIS DE MISSA
Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, a les 11 del matí

Com col.laborar?
Igual que fem per la missa del Gall o
en altres activitats. Cada persona que vulgui
pot portar una cosa per compartir (ampolla
de beguda, bossa de patates, olives...) Hi
haurà taules, plats i gots.
Regal? Cap regal material. El regal
és la presència de cada u.
És una trobada d’amistat.

(continua de la plana del mig)
l’Església dels Apòstols. Nosaltres hi posem el rostre, el cor, les mans, hi psoem la paraula,
hi posem la nostra fe tal com la vivim. Els infants veuran en nosaltres persones que creiem....
Nosaltres a part de preparar bé les explicacions de la catequesi, hem de transmetre allò
que realment vivim i del que estem convençuts. I per això, si parlem de comunicar-se amb
Jesucrist i d’estimar-lo, nosaltres som els primers ens fer-ho. Sense pregària, sense
sagraments, no tindrem l’experiència del Déu vivent. Potser comunicarem doctrina, veritats,
Tradició, però no la Bona Notícia que fa viure amb plenitud. Només aquell o aquella que
es va sentint salvat o salvada, que descobreix l’obra de Déu en la seva pròpia vida, que es
deixa treballar pels dons de Déu, és capaç d’oferir-lo a Ell, com Amor i Vida. Això vol dir
evangelitzar.
(seguirà la II part en el proper Full)

Diumenge XIX Durant l’Any B.
T’animes a trobar la pau i fer un camí de vida?....
Vine, recerca, escolta el Pare i et portarà a Jesús, que és font de VIDA!...
A la Paraula de la litúrgia d’avui hi trobem la saviesa, la llum i la força per
fer el camí de Jesús dins del nostre món.
Quin món em trobo avui?
· El planeta Terra, ple d’injustícies, armaments, esclavatge i destrucció...
· Governs que s’enriqueixen i no miren el bé ni el creixement dels Pobles....
· Germans nostres que els enganyen, els maten o moren en alta mar...
· Les màfies on les dones son raptades i sotmeses al plaer dels homes...
· Infants que pateixen, moren i son abandonats pels pares o governants
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....
· Joves desorientats per interessos creats per la societat capitalista i falsa...
· Famílies on manca el diàleg, el respecte, la formació i l’estimació....
Què puc fer davant dels crits plens de dolor que ressonen en el
meu cor?
· Aixeca’t, prega, omple’t de l’Esperit de Jesús i ell t’ensenyarà el camí...
· Estima, viu en veritat i dona la mà de tot cor, el que tens a prop...
· Perdona el que t’ofèn, et gira la cara, el que t’ha fer una mala passada...
· Acull dintre teu, el que ve de lluny, comprèn-lo, escolta’l, estima’l...
· Dona el teu temps al més feble, el patit, l’infant, el veí, els teus...
· Ajuda a obrir la ment i el cor els obstinats; sigues compassiu amb tots.
· Menja el Pa viu de Jesús, recerca la Paraula de Déu i fes Comunitat
creient...
Junts, com a Poble de Déu, busquem la veritat, la justícia, la pau
seguint els passos de Jesús, i ell ens portarà al Pare, fent fraternitat
amb tota la Humanitat.
p.v.ll.
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 primer llibre dels Reis 1R 19, 4-8
En aquell temps, Elies caminà durant un dia pel desert, s’assegué a l’ombra d’uns
ginestera i demanà la mort, pregant així: “Ja n’hi ha prou, Senyor. Preneu-me la vida; no he
de ser més afortunat que els meus pares”. Després s’ajagué sota aquella ginestera i s’adormí.
Mentre dormia, un àngel el tocà i li digué: “Aixeca’t i menja”. Llavors veié al seu capçal un
pa cuit sobre pedres i un càntir d’aigua. Menjà i begué, i s’adormí altra vegada. L’àngel del
Senyor el tronà a tocar i li digué: “Aixeca’t i menja, que tens molt camí a fer”. S’aixecà,
menjà i begué, i amb la força d¡aquell aliment caminà quaranta dies i quaranta nits, fins que
arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu.
Salm responsorial Salm 33, 2-9
Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre als llavis la seva lloança.
/ La meva ànima es gloria en el Senyor; / se n’alegraran els humils quan ho
sentin.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, / exalcem plegats el seu nom. / He
demanat al Senyor que em guiés; / ell m’ha escoltat, res no m’espanta.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum; / i no haureu d’abaixar els ulls
avergonyits. / Quan els pobres invoquen el Senyor, / els escolta i els salva dels
perills.
Acampa l’àngel del Senyor / entorn dels seus fidels per protegir-los. /
Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor; / feliç ‘home que s’hi refugia.
Lectura de la carta als cristians d’Efes Ef 40, 30-32. 5, 1-2
«Només tinguis fe» Germans, no entristiu l’Esperit Sant amb què Déu us ha marcat
per reconèixer-vos el dia de la redempció final. Lluny de vosaltres tot mal humor, mal geni,
crits, injúries i qualsevol mena de dolenteria. Sigueu bondadosos i compassius els uns amb
els altres, i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist.
Sou fills estimats de Déu: imiteu el vostre Pare. Viviu estimant, com el Crist ens estimà;
ell s’entregà per nosaltres, oferint-se com una víctima d’olor agradable.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 6, 41-51
En aquell temps, els jueus murmuraven de Jesús perquè havia dit que era baixat del
cel, i es preguntaven: “Aquest, no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare
i la seva mare, i ara diu que ha baixat del cel?. Jesús els digué: “No murmureu entre
vosaltres. Ningú no pot venir a mi si no l’atreu el Pare que m’ha enviat. I els qui vénen a mi,
jo els ressuscitaré el darrer dia. Diu el llibre dels profetes que tots seran instruïts per Déu.

Tots els qui han sentit l’ensenyament del Pare i l’han après vénen a mi. No vull dir que algú
hagi vist mai el Pare; només l’ha vist el qui ve de Déu; aquest sí que ha vist el Pare. Us ho
dic amb tota veritat: els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa que dóna la vida. Els
vostres pares, tot i haver menjat el mannà en el desert, moriren, però el pa de què jo parlo
és aquell que baixa del cel perquè no mori ningú dels qui en mengen. Jo sóc el pa viu, baixat
del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara: el pa que jo donaré és la meva
carn: perquè doni vida al món.
Salmo responsorial: 33, 2-9
Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza está siempre en mi
boca; / mi alma se gloría en el Señor: / que los humildes lo escuchen y se
alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, / ensalcemos juntos su nombre.
/ Yo consulté al Señor, y me respondió, / me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes, / vuestro rostro no se avergonzará. /
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha / y lo salva de sus angustias.
El ángel del Señor acampa / en torno a sus fieles y los protege. / Gustad y
ved qué bueno es el Señor, / dichoso el que se acoge a él.

Reflexions del bisbe de Girona sobre la catequesi (09-09-2009) (I)
(Extracte conferència en motiu de la presentació catequesi nacional. Paraules
recollides per I.M.A.)
...La fe s’encomana, s’encomana com un virus. Nosaltres som aquí perquè se’ns va
encomanar la fe....La fe, la confiança en Jesús, la vida cristiana, es fa néixer i créixer en els
altres pel testimoniatge i per la comunicació. El catecisme és només un instrument, un mitjà
per ajudar l’infant a conèixer Jesús, a estimar-lo i seguir-lo.
Quan fem la Catequesi, no es tracta de fer una sessió acadèmica com a l’escola. No
es tracta només de donar coneixements, sinó de “fer-se amic de Jesús”...que el coneguin
(perquè només s’estima el que es coneix), i que es comuniquin amb Ell...
El tresor que volem oferir als infants no són llibres, no són dibuixos: és Jesucrist
vivent. ...la nostra tasca donarà fruit o no; això dependrà de moltes circumstàncies, com la
paràbola del sembrador...
Un altre element, que cal subratllar, és que no oferim només la pròpia fe, sinó la fe de
(continua al darrera)

