
la campana avisa     

Què vol dir ser just? Aquesta no és una pregunta fàcil, però els 
cristians tenim una guia per a poder respondre bé: Jesucrist. 
Jesús ens ensenya que els béns d’aquest món no són nostres, 
són de Déu, i que justícia és que tothom tingui allò que 
necessita per a viure i ser feliç. Si reclamem fer un altre 
repartiment, aleshores haurem d’escoltar la veu del propietari 
de la vinya dient-nos: «A aquest darrer li vull donar igual que a 
tu. Que no puc fer el que vull amb el que és meu? O és que 
tens enveja perquè jo sóc generós? Així, els darrers passaran a 
primers, i els primers, a darrers.» (Mt 20, 14-16) 

Malauradament la justícia al món encara és lluny 
d’aquella que Déu ens ensenya. Preguntem-nos sinó: és just 
que certs poders econòmics facin canviar lleis -com la de 
pobresa energètica- per a afavorir-los només a ells? És justa la 
situació que viuen les persones als camps de refugiats? És just 
que algú altre deposi un govern elegit pel poble de Catalunya? 
És just empresonar consellers i líders de moviments socials per 
qüestions polítiques?  

I és precisament enmig d’aquest món que els cristians 
hem de ser testimonis d’esperança. Jesús anuncia un Regne 
que nosaltres hem d’ajudar a construir amb el nostre 
comportament; hem de ser testimonis de la justícia de Déu, 
testimonis de l’esperança que ens anuncia l’Advent: «Però 
nosaltres, tal com ell ens ho ha promès, esperem un cel i una 
terra nova, on regnarà la justícia. Per tant, estimats, mentre 
espereu això, mireu que ell us trobi en pau, immaculats i 
irreprensibles.» (2Pe 3, 13-14) 

 

 
DIUMENGE,dia 10:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Rafael Serrano i 

Mèrida, cap d’any, i Manuel Serrano Delgado; 
Loreto Ballana i Josep Masoliver) 

Dissabte,     dia 16:   A les 20,00: Missa (difs. Vicenç Verdaguer, cap 
d’any; Josep Serra i Jofre; en acció de gràcies a 
Sta. Rita) 

DIUMENGE,  dia 17:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Carme Ribas i 
Vergés) 

 
 
 
ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 11, a les 11, tots els mossens 
de l’arxiprestat Ter-Collsacabra es reuniran a la nostra 
parròquia per valorar la marxa del curs i preveure noves 
activitats 
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la campana avisa     BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 12, a les 9, es reuniran 
tots els components del grup per fer balanç, valorar les darreres 
activitats i preparar-ne de noves. 
Els matí del dimarts, dia 12, al col·legi de St. Miquel de Vic, i 
els matins del dimecres i dijous, dies 13 i 14, a l’IES M. Martí i 
Pol, membres del grup faran xerrades als alumnes d’ESO sobre 
l’agermanament Roda-Bobog. Aquests alumnes participen en 
activitats a favor de Bobog-Camerun. 
 
VESPRES I REFLEXIONS:  Divendres, dia 15, a les 8, es 
faran les vespres com cada divendres, i alhora s’hi deixarà una 
estona perquè tothom pugui expressar les seves reflexions des 
de la fe sobre l’actual situació amb què es troba Catalunya.  
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 8, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Narciso Franco i Colomer, que morí el 
dimecres, a l’edat de 98 anys. Al cel sigui! 
 
COVES D’ADVENT: Tothom qui vulgui, i que no ho hagi 
fet ja en algun altre lloc, pot dipositar aliments als coves del 
capdavall de l’església, sobretot oli, sucre i llet. 
 
GRAN RECAPTE: En el recapte d’aliments dels dies 1 i 2 es 
recolliren 4.212 kg. I hi participaren prop d’una cinquantena 
de voluntaris. Moltes gràcies. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 €	per les necessitats de 
la parròquia, un de 150 € per Càritas i dos de 50 i un de 150 
per Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 


