VIDA PARROQUIAL

C.E.ANEM A CAMINAR
Dia 1 juliol 2019, DINAR A LA
VINYA D´EN PERE, trobada a la
vinya a 2/4 de 2,
(Per tots els que han participat en
alguna sortida del quart dilluns)
BATEIG
Diumenge passat, dia 23, va ser
batejada en la nostra església
parroquial Míriam Guerrero Bravo.
És filla d’Alberto Guerrero Corral i
de María Ángeles Bravo González.
Li són padrins: Pedro Guerrero
Corral i Ariadna Alejandra García
de Alcaraz.
PREPAREN EL SEU
CASAMENT
José Sebastián Rincón Roa, natural
de Bogotà (Colòmbia) amb Yasmina
León Redondo, natural de
Barcelona, tots dos d’aquesta
parròquia.

30 de juny del 2019 Núm. 803

Diumenge XIII durant l'any C

Les regles del camí

El camí cap a Déu no té indicadors,
però té unes regles que estan transmeses en
les escriptures d'avui. Hauríem de recordar
que:
-No sempre tindrem les coses en la vida tal
com ens agradi.
-Haurem de recordar que el servei al Senyor ens dona una
vida plena i està subjecte a un lliurament total i sense
compromís: “deixar que els morts enterrin als seus morts”.
-No mirar enrere una vegada començada la marxa.
-Deixar-nos guiar per l'Esperit i no satisfer els capricis de
la carn.
-I finalment -Déu no ens impedeix res- tot el que fem
dependrà de nosaltres, Jesús només ens adverteix de possibles
conseqüències dels nostres actes: si procedim segons l'Esperit
Sant, obtindrem la màxima expressió de l'amor diví i no
estarem subjectes a la Llei.

INFORMATIU

Diumenge XIV del temps ordinari
(C) , 7 de juliol de 2019.
Is 66,10-14c / Sl 65 / Ga 6,14-18 /
Lc 10,1-12.17-29

Et seguiré arreu on vagis
Jesús,
més d’una vegada t’he dit
que et volia seguir i ser-te fidel;
t’ho deia amb sinceritat i amb bona
voluntat,
però cada dia soc més conscient
de la meva feblesa i de la meva
inconstància.
Em dol que sigui així i sovint això em
desanima.
Encara sort que em vas repetint –de
mil maneres–
que ets molt conscient de les meves
febleses,
que les acceptes i que valores els meus
esforços.
Mai no deixes d’estimular-me a anar
endavant,
sense desanimar-me per les
infidelitats del passat.
Perquè vols que sigui optimista i
eficaç,
em demanes que no deixi mai
d’avançar,
paralitzat per remordiments del
passat.
La vida vertadera no pot deixar de
créixer
i ha d’evolucionar constantment
amb el dinamisme i la força de l’amor.
Ajuda’m a ser una persona plena
d’esperança.
Josep Codina

FULL

ECONOMIA 23-6-19
Col·lecta.............................. 192,08
Caixetes.................................27,91
Caixetes Càritas: .................... 16,26
Menjador............................... 60,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Són unes premisses molt profundes i aquí no tenim espai
per intentar discutir-les totes. El que hem entès de totes és que
hem de lliurar la nostra vida al servei del Senyor i deixar-nos
ser guiats per l'Esperit Sant. A canvi podríem acostar-nos més
al Déu, per entendre i gaudir plenament de les seves obres.
ECSMP

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 (1Re 19,16b.19-21)

En aquell temps, el Senyor digué a Elies: «Ungeix Eliseu, fill de Safat,
d’Abel-Mehulà, perquè sigui el teu successor com a profeta.» Elies se n’anà,
i trobà Eliseu, fill de Safat, que llaurava amb dotze parelles de bous. Ell
mateix guiava la dotzena parella. Elies va fer com si passés de llarg i li tirà a
sobre el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies
i li digué: «Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu.» Elies li digué:
«Vés, torna a casa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?» Ell se’n tornà,
prengué la parella de bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels
arreus, convidà la gent i se’ls van menjar. Després se n’anà amb Elies i era el
seu ajudant.

Salm responsorial [15,1-2.5.7-8.9-10.11 (R.: 5a)]
Guardeu-me Déu meu, en vós trobo refugi. / Jo dic: «Senyor,
ningú com vós no em fa feliç.» / Senyor, heretat meva i calze meu,
/ vós m’heu triat la possessió.
Beneït sigui el Senyor que em dóna seny. / Fins a les nits
m’amonesta el meu cor. / Sempre tinc present el Senyor, / amb ell
a la dreta, mai no cauré.
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, / fins el meu cos
reposa confiat: / no abandonareu la meva vida enmig dels morts, /
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.
M’ensenyareu el camí que duu a la vida: / joia i festa a desdir
a la vostra presència; / al vostre costat, delícies per sempre.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
(Ga 5,1.13-18)
Germans, Crist ens ha alliberat de l’esclavatge i vol que siguem lliures.
Mantingueu-vos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de l’esclavatge.
Vosaltres, germans, heu estat cridats a ser lliures. Mireu només de no
convertir la llibertat en un pretext per fer el vostre propi gust. Si us estimeu,
poseu-vos al servei els uns dels altres. Perquè la Llei es troba tota en un sol
precepte: «Estima els altres com a tu mateix.» Però si us mossegueu i us
devoreu mútuament, penseu que acabareu destruint-vos. Ara, doncs, us dic:
Deixeu-vos guiar per l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la

carn es deleix contra l’Esperit i l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten
l’un contra l’altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu. Si us deixeu
conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,51-62)

Quan s’acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell
resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que
s’avancessin, i ells, tot fent camí, entraren en un poblet de samaritans per
buscar-hi allotjament. Però la gent no el volgué rebre, perquè s’encaminava a
Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren:
«Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?» Però
Jesús es girà i els renyà. I se n’anaren a un altre poblet.
Mentre feien camí algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu.»
Jesús li respongué: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de
l’home no té on reposar el cap.»
A un altre, Jesús li digué: «Vine amb mi.» Ell li contestà: «Senyor,
permeteu-me primer d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu
pare.» Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus morts, i tu vés a
anunciar el regne de Déu.»
Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me
primer que digui adéu als de casa meva.» Jesús li respongué: «Ningú que
mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és apte per al regne de Déu.»
Eucaristies «alternatives»? (II part)
Jesús hi és present

En les reunions de què parla el jesuïta, s’hi fa present Jesús? És evident que
sí. Jesús es fa present sempre que dos o tres es reuneixen en el seu nom (Mt 18,20).
Es fa present Jesús en el pa i el vi? Llegint el record del que Jesúsva fer en el text de
referència més antic sobre el tema (1Co 11,23 ss), no es veu que s’hagi de negar
aquesta presència. L’Església ha disposat tradicionalment uns ministeris ordenats
reservats a certes persones i condicions, però això (que no és menyspreable) no
sembla que hagi de monopolitzar la presència real de Jesús condicionant-la a gestos
institucionals als quals s’atribueix una voluntat divina discutible. Quan una
comunitat de cristians celebra Jesús present, qui pot dir des de la fe, que no hi és?
Cada u hauria de justificar les seves opinions en aquest sentit. Si no hi ha una altra
manera de fer present Jesús, o de fer-lo present d’una forma que no negui el
missatge evangèlic, cal creure que Jesús és present on més es respecta el seu anunci
alliberador.
Ramon M. Nogués (El Pregó, núm. 557)

