Diumenge 23 de setembre, XXV Durant
l’Any
Sv 2,12-20; Sl 53; Jm 3, 16-43; Mc
9,30-37

HORARIS DE MISSA
Dissabte, a les 8 del vespre
Diumenge, a les 11 del matí
NOU HORARI
A partir del diumenge 23 de
setembre el nou horari serà:
dissabte, a les 8 de la tarda
diumenge, a les 12 migdia

CANVI DE CAPELLÀ
A partir d’aquesta setmana que
comença es fa el relleu del nou mossèn que
s’encarregarà de la parròquia. Mn. Josep
Casellas, actual rector de Pineda, a partir
d’ara també ho serà de la parròquia de
Poblenou.
Des d’aquestes ratlles li donem la
benvinguda.

HORARI
DESPATX PARROQUIAL
A partir d’aquesta setmana l’horari de
despatx parroquial serà els dies: dimecres,
de 18-18,30, i dissabte de 11-12 h.

-Gràcies, Senyor, per les dones i els homes
d’aquesta comunitat de Poblenou i pels anys
compartits amb en Ramon. Plegats hem après i viscut
com de bonica podria ser l’Església: oberta, acollidora,
coherent, humil i senzilla. Preguem perquè sapiguem
continuar en aquest camí.
- Preguem per una Església de l’Esperit, convertida a la llibertat de l’Evangeli, sense dogmatismes,
més plural, amb més llibertat de consciència. Una
església dels pobres, amb menys autoritat i més amor,
lliurada a totes les persones sense distinció. Gràcies,
Senyor.
-Que sapiguem viure amb senzillesa, humilitat i
esperit de servei el camí de l’evangeli i tots els actes
de la nostra Comunitat, per tal que mereixem ,- com
hem llegit en el Salm,- la salvaguarda del Senyor.
-Que la creu que ens demana compartir avui
Jesús, faci créixer el compromís de cadascú de
nosaltres, en la caritat i la solidaritat amb totes les
persones que ens necessiten i ens permeti perseverar en el camí de l’Amor i de la Pau.
-Que els qui volem seguir Jesús sapiguem
deixar-nos guiar per l’Esperit per apropar-nos a les
persones d’avui, que restem oberts als seus anhels i
esperances i, construïm una església capaç de fer
diàleg i ser bona notícia per a tothom.
-Per les persones que han mort. Especialment
volem tenir un record per les que han fet camí a la
parròquia de Poblenou. Que gaudeixin de la plenitud
de l’amor de Déu que és pare i mare. També, una
pregària per totes aquelles persones grans o malaltes
que ja no poden estar amb nosaltres. Agraïm també el
seu camí fet amb nosaltres.
-Amb l’eucaristia compartim el pa i el vi. Que el
pa ens doni la força pel camí que anem fent, i el vi
desvetlli en el cor de tots el mateix Esperit que guià
Jesús.
-Senyor, li desitgem a ne’n Ramon que visqui
amb molta joia i serenitat aquesta nova etapa que
comença. Que pugui assaborir de la natura, la família,
els amics i el temps amb llibertat. Que en tot el que
faci, el teu Esperit d’amor, acollida i pau, l’acompanyi
sempre.

Diumenge XXIV Durant l’Any B.
Es fa camí caminant ...
Caminar amb Jesús és apassionant ... Tant avui,
amb Jesús Ressuscitat, com fa dos mil anys, amb Jesús històric. Sempre passen coses: trobades
inesperades, converses profundes ...
L'Evangeli d'aquest diumenge ens relata un sondeig. Caminant de poble
en poble, Jesús aprofita per preguntar: "Qui diu la gent que sóc jo?" I vosaltres
(els seus deixebles), qui dieu que sóc?
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Podem constatar que l'opinió que s'havien format de Jesús era bona.
L’associaven amb grans profetes com Elies o Joan Baptista. Pere s'atreveix a
avançar que pensa que Jesús és el Messies, esperat pel poble jueu.
Sembla ser que la resposta de Pere és encertada ... Però quan Jesús
intenta revelar alguna cosa més sobre el que significa ser "Messies", Pere
comença a increpar-lo. No està preparat per escoltar parlar de sofriment o
mort.
Jesús no enganya a ningú. Salvar un poble, significa combatre el sofriment:
guarir malalts, defensar als oprimits, lluitar contra l'exclusió, etc. Aquest combat
no és un camí de roses; implica estar disposat a patir, a perdre la vida pels
altres. Jesús ens anuncia amb sinceritat que és un camí de creu ... però anuncia
igualment que aquest camí de creu és camí de llum, de salvació.
Donem gràcies per caminar junts en comunitat, en aquest combat contra
el sofriment i en aquest camí de llum. I desitgem a ne’n Ramon, que s'acomiada
avui, un feliç caminar amb Jesús, en altres indrets.
P. L.
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 de la carta de sant Jaume Jm 2, 14-18
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra amb les obres, de què
serviria? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres
germans o germanes no tinguessin ni vestits ni l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres
li digués: “Vés-te’n en pau, abriga’t bé i alimenta’t, però no li donés res del que
necessita, quin profit els faria? Doncs, amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe
sola és morta. Tu dius que tens fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots demostra’m,
sense les obres, que tens fe, que jo amb les obres, et demostraré la meva fe.
Salm responsorial 114, 1-6.8-9
Estimo de tot cor el Senyor; / el Senyor ha escoltat la meva súplica,
/ ha escoltat el meu clam / així que l’invocava.
El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap compadir. / El Senyor
salvaguarda els senzills, / jo era feble i m’ha salvat.
Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus ulls de negar-se en
el plor, / els meus peus, de donar un pas en fals. / Continuaré caminant
entre els qui viuen, / a la presència del Senyor.
Lectura del evangeli segons sant Marc Mc 8, 27-35
En aquell temps, Jesús, amb els deixebles, se n’anà als pobles de Cesarea de
Filip, i pel camí preguntava als seus deixebles: “Qui diuen la gent, que sóc jo?” Ells
li respongueren: “Uns diuen que sou Joan Baptista, d’altres que sou Elies, d’altres
que sou algun dels profetes”. Llavors els preguntà: “I vosaltres, qui dieu que sóc?”
Pere li respon: “Vós sou el Messies”. Ell els prohibí que ho diguessin a ningú.
I començà a instruir-los dient: “El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els
grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar; ha de ser mort, i al cap de
tres dies ressuscitarà”. I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor,
es posà a contradir-lo. Però Jesús, es girà, renyà Pere davant els deixebles i li
digué: “Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes”. Després
cridà la gent i els seus deixebles i els digué: “Si algú vol venir amb mi, que es negui
ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la
perdrà, però aquell qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà”.

Església de Jesús
Pare, Tu ets glorificat allà on les persones i els pobles creixen en llibertat i en dignitat,
allà on els teus fills i filles tornen a ser llevat, sal i llum.
Vessa el teu Esperit damunt aquest pa i aquest vi, perquè siguin per a nosaltres, el
Cos i la Sang de Crist, font de vida i de plenitud.
Jesús, el teu Fill, el vespre abans de la seva mort, es reuní a taula en l’àpat del seu
comiat. Va prendre pa, el partí i el donà als seus deixebles tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots: això és el meu cos, jo mateix, la meva vida, entregada per vosaltres.
Igualment, va prendre una copa amb vi i els la passà, tot dient :
Preneu i beveu-ne tots, això és la copa de la meva sang que jo vessaré per a la vida
del món.
Feu també això que jo he fet: lliureu la vostra vida al servei del poble.
Déu nostre, que la memòria del Crucificat i ressuscitat sigui avui font d’esperança per
a les persones creients i per a les persones crucificades arreu del món. Que oferim el nostre
compromís actiu i decidit per arribar a fer un món fraternal.
T’encomanem, Pare, tots els esforços per fer una Església més creïble, pobre i
independent dels poders, més comunitària i més preocupada per la causa i el Projecte de
Jesús.
Et demanem que els dirigents de l’Església estiguin més preocupats pels pobres, més
al servei dels joves, oberts als homes i dones intel·lectuals, i que acceptin el valor imprescindible de la dona en les responsabilitats de l’Església.
Pare, que els creients encertem a treballar per poder oferir al món un nou model
comunitari de ser i de viure que interessi i enamori als homes i dones d’avui. Que recuperem
la utopia d’un món nou, tot construint el teu Regne.
Volem recordar els difunts nostres, també aquells que han passat per aquesta comunitat
i ens han fet tan de bé, i per tots i cadascú de nosaltres que ens ajudem a viure la nostra fe.
De tots ells i nosaltres, et donem gràcies.
Per Jesucrist, amb Ell i en Ell, Pare, reps tot honor i tota glòria per sempre. Amén.

