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déu ens crida a canviar

la por
en fe i llibertat

L’Evangeli d’avui ens crida a no tenir por, al perdó i a superar
el pecat. En temps antics, ara ja sortosament superats, l’Església
veia l’infortuni com un càstig a una mala conducta. La por a la
desgracia s’utilitzava com eina d’amenaça. Aquell que queia
malalt, el qui no tenia sort en l’aspecte material o personal, qui
era víctima d’un desastre natural o d’un accident desgraciat,
potser havia fet quelcom que el feia mereixedor de la
malvestat. Com els galileus del sacrifici o les víctimes de què
ens parla Jesús avui sobre qui va caure a sobre
la Torre de Siloè. També es creia, que el que
rebia la desgràcia moltes vegades era algú que
ja no tenia perdó, ni ocasió d’esmena. Era un
cas perdut.
A la nostra societat hi ha fets molt greus, que
ens poden semblar imperdonables. També en
la nostra en la nostra vida quotidiana hi ha
actes que no perdonem, ni perdonarem mai.
Però Jesús, ens treu aquestes idees del cap. Tots
ens hem de convertir, tots podem actuar
malament: “I aquells divuit homes que van morir quan els
caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més
culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us
asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual» (Lc
13,3-6).
Amb la paràbola de la figuera improductiva, ens crida a
estendre el perdó i la comprensió a tothom, no la por, per greu
que sembli el seu pecat. Cal donar segones oportunitats. Hem
de tenir sempre l’esperança de què qui està equivocat pot
esmenar-se. Això també val per nosaltres mateixos.
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DIUMENGE,dia 24: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon
Lladó i Maria Molist; petició d’un favor a la Mare
de Déu i al Sagrat Cor)
Dissabte,

dia 30:

A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i Godayol)

DIUMENGE, dia 31: A les 11,00: Missa cantada (dif. Josep Vilaregut i
Casals; Josep Castellà i Suriñach)

la campana avisa

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres, dia 27, a
les 5, com cada darrer dimecres de mes.
VESPRES: Divendres, dia 29, a dos quarts de 8, als
locals parroquials, es farà la pregària de vespres, com fem
tots els divendres de quaresma.
CONCERT DE GOSPEL PEL CAMERUN: Serà
diumenge, dia 31, a les 6, a la sala polivalent de
l’Ajuntament de Les Masies, fet per Gospel Gurb. Entrada
gratuïta amb donatiu voluntari.
ENTERRAMENT: Dijous, dia 21, es celebrà el Funeral
i l’Enterrament de Maria Cuevas i Flores, que morí el dia
abans a l’edat de 85 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per l’escola
maternal de Bobog. Moltes gràcies.

