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.

EVANGELI DIUMENGE
Jesús va atraure multituds. Repartir
aliment, curar malalties, predicar un missatge
de benedicció de part d’un Déu proper i
amorós, convidar a unes relacions més
honestes i més fraternes...són fets i missatges
positius i amables que asseguren una gran
audiència.
Però hi ha aspectes del missatge de
Jesús que no semblen tan atractius.Les seves
lliçons ètiques sobre el perdó i l’amor als
enemics, la disposició a vendre els béns i a
perdre-ho tot per guanyar la vida, l’exigència
d’estimar-lo a ell més que als pares o als
fills.
Finalment, la seva pretensió de ser Fill
de Déu i de comunicar-nos la gràcia eternal
per mitjà de gestos tan simples com un bany

Diumenge XXI Durant l’Any Any B.

Jesús té paraules de vida
eterna
Una relectura de l’evangeli
amb les mateixes paraules, o no.

Examina les Escriptures
L’objectiu de la Bíblia no és proporcionar dades arqueològiques, ni científiques.
Per això, no podem pensar que Déu va crear
el món en set dies. L’objectiu del relat de la
creació és afirmar que Déu és l’origen de
tot. Vol respondre a preguntes que es fa la
gent de tots els temps: d’on vinc? On vaig?
Quan llegeixis la Bíblia, pensa que Déu
et va fer per amor, gratuïtament, que
t’acompanya en el viatge de la teva vida i
que t’espera al final amb els braços oberts
(La Bíblia pels joves)

Mirada
Mira el teu jardí per les flors, no per
les fulles caigudes.
Mira els teus dies per les hores felices,
i oblida les penes sofertes.
Mira les teves nits per els estels, no
per la penombra.
Mira la teva vida pels somriures
viscuts, no per les llàgrimes.
Mira la teva edat pels amics, no pels
anys.

INFORMATIU

HORARIS DE MISSA

d’aigua, una unció amb oli o una imposició
de mans sembla excessiva. I això arriba al
súmmum quan s’identifica amb el pa i el vi
de l’eucaristia.
Si volem ser seriosos, al capdavall cal
optar. Segueixo Jesús o no l’accepto? No
puc quedar-me a mitges tintes, perquè no
parlo d’un sistema d’idees sinó d’una persona. Pere ens mostra el camí: només Jesús
té paraules de vida eterna.
(«La missa de cada dia»)

FULL

Diumenge 2 de setembre, XXII Durant
l’Any
Dt 4, 1-2.6-8; Sl 14; Jm 1,17-27; Mc
7, 1-23

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou
Núm. 759
26 d’agost del 2018

Diumenge passat, llegíem el
passatge anterior que deia:
“Jo sóc el pa viu baixat del cel.
Qui menja aquest pa, viurà per
sempre”.
És molt fort això que diu aquest home. No val la pena seguir-lo escoltant.
I avui continua el text dient:
Això us sembla estrany?, diu Jesús.
Doncs, què serà quan veureu el Fill de l’Home que puja on era abans.
Mireu, la carn no serveix per a res.
El qui dóna vida és l’Esperit.
Les paraules que us he dit són Esperit, i per això són vida.
Però n’hi ha alguns d’entre vosaltres que no en volen saber res.
Per això us he dit que tot depèn del Pare.
Molts dels que l’havien seguit fins aleshores, l’abandonaren i ja no anaren
més amb ell.
Jesús preguntà als dotze: -i vosaltres, també us en voleu anar?
Pere li respongué: -on aniríem , Senyor? Només tu tens paraules de vida
eterna.
Nosaltres hem cregut i sabem ara que ets l’estimat de Déu.
R.M.
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Lectura del llibre de Josuè Js 24, 15-18
En aquells dies, Josuè reuní a Siquem totes les tribus d’Israel, i cridà als ancians
d’Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant
Déu. I Josuè digué a tot el poble: “Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu
avui quins déus voleu adorar: els que adoraven els vostres pares a la regió occidental de
l’Eufrat, o els déus dels amorreus, al país dels quals viviu. Però jo i la meva família hem
decidit d’adorar el Senyor” El poble respongué: Mai de la vida no abandonarem el Senyor
per adorar altres déus. El Senyor, el nostre Déu, és el qui ens va fer pujar amb els nostres
pares de la terra d’Egipte, d’un lloc d’esclavatge; ell obrà davant els nostres ulls aquells
grans senyals i ens guardà pertot arreu on anàvem, enmig de totes les nacions que havíem
de travessar. També nosaltres, doncs, estem decidits a adorar el Senyor, que és el nostre
Déu”
Salm responsorial 34 (33) 2-3, 16-21
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.
El senyor es gira contra els malfactors / per esborrar de la terra el seu
record. / Els ulls del Senyor vetllen pels justos, / escolta quan criden auxili.
Així que criden, el Senyor els escolta / i els treu de tots els perills. / El
Senyor és a prop dels cors que sofreixen, / salva els homes que se senten
desfets.
Els justos sofreixen molts mals, / però el Senyor sempre els allibera; /
vetlla per cada un dels seus ossos, / no els podrà trencar ningú.
Lectura de la carta als cristians d’Efes Ef 5, 21-32
Germans, sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. El qui estima la seva
esposa, és com si s’estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu cos.
Tothom l’alimenta i el vesteix. També el Crist es porta així amb la seva església, perquè
som membres del seu cos. Per dir-ho amb paraules de l’escriptura; “Per això l’home deixa
el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i des d’aquell moment, els dos formen una
sola família”. És un misteri molt gran: ho dic de Crist i de l’Església.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jn 6, 60-69
En aquell temps, molta gent que fins aleshores havien seguit Jesús digueren: “Aquest
llenguatge és molt difícil! Qui és capaç d’entendre’l?” Jesús coneixia interiorment que els

seus seguidors murmuraven d’això , i els digué “Us escandalitza això que us he dit? Què
direu si veieu que el Fill de l’home puja on era abans? L’Esperit és el qui dóna la vida. :a
carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre
vosaltres n’hi alguns que no creuen”. Des del principi Jesús sabia qui eren els qui creien i el
que l’havia de trair. Després afegí: “Per això us dit abans que ningú no pot venir a mi si el
Pare no li concedeix aquest do”. Després d’aquell moment, molta dels qui l’havien seguit
fins aleshores l’abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als dotze: “Vosaltres
també em voleu deixar?” Simó Pere li respongué: “Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu
paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu”
SALMO RESPONSORIAL (SAL 34)
Bendeciré al Señor a todas horas, su alabanza estará siempre en mi
boca; mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los pobres y se alegren;
El Señor mira por los que practican la justicia, sus oídos atienden a sus
gritos; el Señor se enfrenta con los criminales para borrar su memoria de la
tierra.
Ellos gritan, el Señor los atiende y los libra de todas sus angustias; el
Señor está cerca de los atribulados, él salva a los que están hundidos.
El hombre justo tendrá muchas contrariedades, pero de todas el Señor lo
hará salir airoso; él cuida de todos sus huesos, no se le romperá ni uno solo.
La muerte del criminal será horrorosa, los que odian al justo tendrán su
castigo. El Señor rescata la vida de sus siervos, los que en él se refugian no
serán castigados.

Avis d ‘avui : és genial!!!! s’ anomena trucades:
En aquest moment no estem a casa però si us plau, deixeu-nos el vostre missatge
després d‘escoltar-lo, el tornarem a contestar el més aviat possible... bip...
- si ets un dels nostres fills, marca l’1 i després selecciona de 1 a 5 per ordre d ‘
“arribada al món”, així sabrem qui ets. A sota hi ha la vostra opció:
- si necessites que ens quedem amb els nens, marca‘n el 2
- si vols agafar el cotxe, marca‘n el 3
- si vols vestir-te i posar-te la roba a sobre, marca el 4
- si vols néts a dormir a casa nostra, marca el 5
- si vols que portem els nens a l ‘escola, marca 6
- si vols que preparem un àpat per diumenge o per portar-la a casa, marca 7
- si vols venir i menjar aquí, marca 8
- si necessites diners, marca 9
- si vas a convidar-nos a menjar, caminar, anar al teatre o ets un dels nostres amics,
pots parlar directament, t‘estem escoltant...

