VIDA PARROQUIAL

ECONOMIA 18-8-19
Col·lecta.............................. 350,12
Caixetes.................................42,69
Caixetes Càritas: .................... 28,30
Caixetes ciris ......................... 44,85
Menjador............................. 200,00

On és la pau en una església amb
tanta por, obsessionada pels seus
propis problemes, buscant més la
pròpia defensa que la felicitat de les
persones?

Diumenge XXII del temps
ordinari (C) , 1 de setembre de
2019.
Sir 3,19-21.30-31 / Sl 67 / He
12,18-19.22-24a / Lc 14,1a.7-14

No vols que m’equivoqui
Jesús,
saps que al llarg de la vida
se m’ofereixen molts camins
amb promeses de benestar i felicitat.
Uns semblen afalagadors i fàcils,
temptadors;
d’altres em demanen més esforç i
moltes renúncies;
per això, sovint, la seva exigència
em fa por.
Tu em recordes que els camins que,
des d’ara,
em fan avançar cap a la vida i la
felicitat eternes,
sempre estaran marcats
amb el segell d’un amor com el teu,
un amor fidel i constant
fins al do de la pròpia vida.
Il·lumina el meu cor i la meva
intel·ligència
perquè sàpiga escollir sempre
el camí i la porta que em duran
a la plenitud de la Vida amb tu i els
germans
a la Casa del nostre Pare del cel.

Alegria i pau
On és avui l’alegria en una església
de vegades cansada, poc somrient i
poc humil per a reconèixer els seus
problemes, errors i limitacions?

25 d'agost del 2019

Salvació i gràcia barata

J.A. Pagola

Josep Codina

Núm. 811

Diumenge XXI durant l'any C

Un vell acudit explica que una nena, arribant a casa seva després
d’haver assistit a la missa dominical, diu al seu pare: “Papa, tu segur que et
salvaràs”. “Com ho saps?”, li pregunta ell. “Avui, en el sermó, el mossèn
ha dit que són molt rars els qui se salven, i tu ets molt rar”.
Temps enrere molts consideraven –perquè així ho sentien a les
prèdiques– que salvar-se era molt difícil i per això planava la sospita que
pocs ho aconseguien. De fet ja en temps de Jesús hi havia gent interessada
a saber si eren pocs els qui se salvaven. I així li ho plantejaven.
Avui més aviat donem per suposat que tothom tindrà accés a la
salvació. Ho fem basant-nos en la convicció que Déu és immensament
misericordiós. És veritat que ell “vol que tots els homes se salvin” (1Tm
2,4) i que la salvació ve a través de Jesucrist. “Jesús” significa justament
“Déu salva”.
Més que parlar de salvar-nos, hauríem de dir que estem salvats. És
Déu qui, en Jesucrist, ens salva. I ho fa per amor i per pura gràcia, no pas
pels nostres mèrits o esforços. Així ens ho recorda el papa Francesc a
Gaudete et exsultate, on ens adverteix del risc de caure en un nou
pelagianisme, segons el qual el que ens salva és la nostra voluntat o les
nostres capacitats.
La imatge de la porta estreta, que Jesús esmenta a l’evangeli
d’aquest diumenge, ens recorda la necessitat de donar una resposta
personal i compromesa a l’oferiment salvador que rebem. Déu ens salva
per gràcia, però no pas per aquella “gràcia barata” de què parlava
Bonhoeffer. Una gràcia que seria una mena de ganga, ja que, entre altres
coses, ens donaria el perdó sense haver de reconèixer el nostre pecat ni de
penedir-nos.
De la gràcia barata, allibereu-nos Senyor!

INFORMATIU
FULL

VISITA DE LES
GERMANETES DELS POBRES
Les Germanetes dels Pobres
visitaran la nostra parròquia el
proper cap de setmana, dies 31 i 1.
Seran presents a les misses i hi
intervindran per explicar la tasca
que realitzen al servei de la gent
gran en la residència que tenen a la
ciutat de Girona. Els qui desitgin
col·laborar econòmicament amb
aquest seu treball ho podran fer
aquells mateixos dies.
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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 d’Isaïes (Is 66,18–21)

Això diu el Senyor: «Jo conec les obres dels homes i els seus
pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de
totes les llengües. Tots vindran aquí i veuran la meva glòria, i faré un
prodigi enmig d’ells. Després enviaré alguns dels supervivents a les
altres nacions, a Tarsís, a Fut i a Lud, a Mòsoc i a Ros, a Túbal i a
Javan, a les illes llunyanes, que mai no havien sentit parlar de mi ni
havien vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria entre les
nacions. I de totes les nacions portaran els vostres germans com una
ofrena al Senyor. Els portaran a cavall, en carruatges, en lliteres,
muntats en mules o en dromedaris, fins a la muntanya santa de
Jerusalem, diu el Senyor. Els presentaran tal com els israelites
presenten en vasos purs la seva ofrena en el temple del Senyor, i jo fins
en prendré alguns d’entre ells per fer-ne sacerdots o levites.»

Salm responsorial [Sl 116 1.2]

Lloeu el Senyor, tots els pobles, / glorifiqueu-lo totes les
nacions.
El seu amor per nosaltres és immens, / la fidelitat del
Senyor durarà sempre.
Lectura de la carta als cristians hebreus (He 12,57.11-13)

Germans, heu oblidat les paraules encoratjadores que l’Escriptura
us adreça com a fills: «Fill meu, no desestimis la correcció que ve del
Senyor, no et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor repta aquells
que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix.» És per a la nostra
correcció, que sofrim: Déu us tracta com a fills. Perquè, quin fill hi ha
que el seu pare no corregeixi? La correcció, de moment, no sembla que
porti alegria, sinó tristesa, però més tard, els qui han passat per aquest
entrenament en cullen en pau el fruit d’una vida honrada. Per això
enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen,
aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es
faci més mal, sinó que es posi bé.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,22-30)

En aquell temps, Jesús, tot fent camí cap a Jerusalem, passava per
viles i pobles i ensenyava. Algú li preguntà: «Senyor, són pocs els qui
se salven?» Ell contestà: «Correu, mireu d’entrar per la porta estreta,
perquè us asseguro que molts voldran entrar-hi i no podran.
»Després que el cap de casa s’haurà alçat a tancar la porta, de fora
estant començareu a trucar i direu: “Senyor obriu-nos.” Ell us
respondrà: “No sé d’on sou.” Llavors començareu a dir-li: “Menjàvem i
bevíem amb vós i ensenyàveu pels nostres carrers.” Ell us respondrà:
“No sé d’on sou. Lluny de mi, tots vosaltres que obràveu el mal.”
»Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents quan veureu
Abraham, Isahac i Jacob amb tots els profetes en el regne de Déu,
mentre que a vosaltres us hauran tret fora. I vindrà gent d’orient i
d’occident, del nord i del sud i s’asseuran a taula en el regne de Déu.
Mireu, ara són darrers els qui llavors seran primers, i són primers els
qui llavors seran darrers.»
Cares de la felicitat (16/08/2019 a L'Agulla)

1. Un dia d’aquells que la felicitat es lleva amb tu mateix i que durant el dia,
descobreixes com n’és de bonica.
2. La seva diversitat i la seva bona companyonia amb qui la comparteixes.
3. La Bona Nova de bon matí: Rebeu la seva força, “l’Esperit Sant”, i jo el dibuixaria
obrint portes i finestres (Concili Vaticà II), perquè l’aire pur hi entri pels quatre costats.
4. Aplec que ens aplega a Nostra Senyora de l’Erola. És mig matí i ho comparo com
si anéssim a l’era de l’univers, compartint la il·lusió feta rialla, cants, gegants i capgrossos, gralles i tots junts, pregant mentre cantem els Goigs a la Senyora.
5. Tornant a casa amb bona companyia on el meu àngel de la guarda, m’explica i em
comunica com aire que li surt del cor i del cap, els paratges, les cases pairals, els
diversos camins i fins els arbres que no deixen de saludar-nos.
6. Assegut a l’entorn de la taula ben parada, amb una acollida fraternal que fa bo de
tenir-hi sempre un plat.
7. A Santa Maria de Pineda, rep el Baptisme una autèntica nina amb una vitalitat ben
mostrada.
8. Per què heu escollit aquest nom?, pregunto als pares. Feu-lo servir i amb l’aigua, la
llum i l’oli, un nou fitxatge a la colla del Poble de Déu Universal.
La felicitat té tantes cares!
Ignasi Forcano Isern

