Diumenge 26 d’agost, XXI Durant l’Any
Js 24, 1-2.15-18; Sl 33; Ef 5, 21-32;
Jn 6, 63-68

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

CELEBRACIÓ
DE LA PARAULA
Durant els Caps de setmana del
25-26 d’agost
i
1-2 de setembre,
a l’horari habitual de les
eucaristies hi haurà Celebració de la
Paraula.

CÀRITAS POBLENOU
Durant l’estiu, Càritas continua atenent
a les persones cada dimarts de 7-8 del
vespre.

DIVERSOS
Posa’t en marxa
Mira les teves mans. No les amaguis a
la butxaca.No et dediquis a rentar-les i
perfurmar-les. Les teves mans són un potencial d’energia alliberadora. Són també
una manifestació de Déu, que vol actuar per

Diumenge XX Durant l’Any Any B.

Saviesa
Déu ens dóna
serenitat, per acceptar les coses que
no podem canviar;
valor, per canviar les que podem;
i saviesa, per conèixer la diferència.

Vida amb Jesús
De les paraules de Jesús a
l’evangeli es desprèn que una
vivència adequada de l’eucaristia
és fonamental per a la nostra unió
amb Jesús i, en conseqüència,
perquè tinguem vida eterna.

L’eucaristia
Cada eucaristia és:
seure als teus peus i escoltar com ho
feien els deixebles,
seure a taula i menjar amb tu com ho
feies amb els pecadors que eren perdonats i
transformats,
restar al peu de la creu i beure la teva
sang que brolla de la font d’amor del teu
cor. («La missa de cada dia»)

A PARTIR DEL
17 DE SETEMBRE
A partir d’aquesta setmana del 17 de
setembre, en Josep Casellas -rector de Santa Maria de Pineda- serà el rector de la
parròquia de Poblenou.
Un Caputxí d’Arenys de Mar vindrà
els diumenges a celebrar l’Eucaristia. Aquesta
canviarà d’horari a partir del dia 23, i es
farà a les 12 del migdia.
Els dissabtes, l’eucaristia continuarà a
la mateixa hora de les 8 del vespre.
El Full Informatiu continuarà, amb
aquest o un altre format, amb l’equip de
comentaris de l’Evangeli de la portada.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 178,13
Caixetes ciris ............................... 33,16
Caixetes: ....................................... 5,00
Caixetes Càritas: .......................... 17,00
Menjador .................................. 135,00

elles. No malbaratis tantes capacitats. Déu
t’ha creat creador. Què esperes?

Quan parlem de vida eterna acostumem a pensar en la
vida que ens espera després de la mort, i la contraposem a la vida temporal
que ara coneixem. Però Jesús ens diu que, si mengem la seva carn i bevem la
seva sang, ja tenim la vida eterna des d’ara.
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Per ella Jesús ens va assumint en ell, ens configura a la seva imatge, ens
porta a tenir els seus mateixos sentiments, ens fa capaços d’actuar amb els
seus mateixos criteris i fer les obres que ell feia.
(“la missa de cada dia”)

Certament hi ha molts interrogants oberts sobre la vida definitiva. Ens
costa imaginar com seran els nostres cossos mortals ressuscitats, a semblança
del de Jesús, i quina serà la nostra relació amb la terra nova, atès que totes les
coses creades han d’arribar també a la seva plenitud. Però el tret més important
de la nova vida serà la nostra unió amb Jesús, i això ja podem des d’ara
començar a experimentar-lo si vivim a fons l’eucaristia.

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 dels Proverbis (Pr 9,1-6)
La saviesa ha construït el seu palau, hi ha posat set columnes. Prepara els seus guisats
i els seus vins i fa parar la seva taula. Després envia les serventes a cridar des dels punts
que dominen la ciutat: «Que vinguin els illetrats.» I als qui no tenen enteniment, ella els diu:
«Veniu a menjar el meu pa i a beure els meus vins. Deixeu la vostra ignorància i viureu, i
avançareu pel camí del coneixement.»
Salm responsorial [33,2-3.10-11.12-13.14-15 (R.: 9a)]
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.
Sants del Senyor, venereu-lo; venereu-lo i no us mancarà res. Els rics
s’empobriran, passaran fam, però els qui busquen el Senyor no els faltarà cap
bé.
Veniu, fills meus, escolteu-me; us ensenyaré com heu de venerar el Senyor.
¿Qui és l’home que estima la vida, que vol viure temps i fruir de benestar?
Guarda’t la llengua del mal, que no diguin res de fals els teus llavis.
Decanta’t del mal i fes el bé, busca la pau, procura aconseguir-la.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 5,15-20)
Germans, fixeu-vos bé com viviu; no sigueu com la gent que no sap el que fa, sinó
com gent de seny, mirant de treure bé del moment present, perquè els temps que vivim són
dolents. No sigueu d’aquells que no fan cas de res: més aviat mireu d’entendre què vol de
vosaltres el Senyor. No begueu massa, que el vi porta a la disbauxa. Deixeu que us ompli
l’Esperit Sant. Exhorteu-vos els uns als altres amb salms, himnes i càntics espirituals, canteu
al Senyor en els vostres cors, donant sempre gràcies de tot a Déu Pare, en el nom de
Jesucrist, el nostre Senyor.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 6,51-58)
En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja
aquesta pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn, perquè
doni vida al món.» Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s’ho pot fer aquest, per
donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Si
no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en
vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el
darrer dia. Ben cert: la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una veritable
beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m’ha enviat

el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a
mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van
morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre.»

Salmo responsorial: 33, 2-3. 10-15
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.
Todos sus santos, temed al Señor, / porque nada les falta a los que le
temen; / los ricos empobrecen y pasan hambre, / los que buscan al Señor no
carecen de nada.
Venid, hijos, escuchadme: / os instruiré en el temor del Señor; / ¿hay alguien que ame la vida / y desee días de prosperidad?
Guarda tu lengua del mal, / tus labios de la falsedad; / apártate del mal,
obra el bien, / busca la paz y corre tras ella.

Reflexions del bisbe de Girona sobre la catequesi (09-09-2009) (II)
(Extracte conferència en motiu de la presentació catequesi nacional. Paraules
recollides per I.M.A.)
(continua del Full anterior)
Sovint la gent identifica la vida cristiana i la catequesi a unes veritats que cal creure, a
uns actes religiosos que cal complir. I si escoltem comentaris, ens adonem que Jesucrist
sovint no és el centre de la fe. Es parla de veritats, d’actes de culte, de normes morals, de
valors, de l’Església (sobretot dels seus defectes), del Papa, dels bisbes, dels capellans.
Això és convertir el Cristianisme en una religió més, buida. Ho diré amb paraules dures:
això és descristianitzar el Cristianisme! Nosaltres, el que hem d’oferir és la persona de
Jesús, el Crist.
Cal recuperar, doncs, la centralitat, que és la persona de Jesucrist. És Ell que els
nostres infants han de descobrir, estimar, admirar i fer-li confiança. De moltes de les coses
que els direm, se n’oblidaran. Però, si els hem ajudat a tenir una relació personal amb
Jesús, si els hem ajudat a estimar-lo com el seu millor amic, això mai més no podran
oblidar-ho. Per tant, tinguem present que la feina més important és “cristianitzar” (centrarho tot en Jesús). La nostra fe i tota la nostra vida cristiana. Que els infants, després d’uns
anys de catequesi, a la pregunta què és, per a tu, ser cristià, hi puguin respondre amb
convicció: “per a mi, ser cristià és creure en Jesús i refiar-me d’Ell, perquè m’estima i me
l’estimo”.

