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Malgrat la superficialitat que trobem avui en molts aspectes de
la vida moderna, el cor humà és un cor sempre configurat a
l’esperança, una esperança lligada al desig d’absolut, d’amor,
de llibertat. Per a un cristià aquesta esperança es troba només
en Déu a través de la fe en Jesucrist.
Ara bé, la fe va sempre acompanyada de creences. No
és res dolent, al contrari, les creences són la forma concreta
d’expressar la fe. Les creences són necessàries perquè cal
donar corporeïtat a l’espiritualitat; el perill està en posar les
creences en el lloc de la fe. Així la teologia, les institucions
religioses, la litúrgia, les devocions, etc. són
elements necessaris, però cal ser conscients que no
són la fe mateixa, i canviar les creences no significa
en absolut afeblir la fe. El cristianisme no és una
ideologia sinó el seguiment d'una persona concreta
que és Jesús: la fe és l’adhesió personal a Jesús.
Com deia, l’ésser humà tendeix naturalment
a cercar l’esperança, encara que no sempre en
sigui conscient. Els camins d’aquesta recerca poden
molt diversos; alguns més bons altres no tant: tots
coneixem algú que fa teràpia, que practica
espiritualitats orientals, que fa meditació...i troba
aquí el seu esperit i la força interior. Per a un
creient en Jesucrist el camí és la trobada personal amb Ell i el
seguiment del seu estil de vida, i l’Església ha de tornar a ser-ne
el vehicle privilegiat. Però per a això potser caldrà treure del
centre les creences i posar-hi només l’adhesió personal i el
compromís de seguiment a Jesús: les seves paraules, els seus
actes i la seva orientació vers l'amor al proïsme. «jo sóc el camí,
la veritat i la vida» (Jn 14, 6)

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

dia 6:

DIUMENGE, dia 7:

A les 20,00: Missa (dif. Jaume Rossell)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Josep Vilaregut i
Casals; Miquel i Pere Novellas; esp. Valentí Boix i
Pepeta Sellés; família Castellà Roqué i filla
Marina)

la campana avisa

CÀRITAS: Els representants dels diferents projectes es trobaran el
dilluns, dia 1, a les 9, per valorar-ne la marxa i parlar de les noves
necessitats.
GRUP LLOANÇA: Es trobaran el dijous, dia 4, a les 4, per deixar
l’església neta i polida. El mateix fa sovint un altre grupet a la capella
de la Mare de Déu del Sòl del Pont.
BOBOG-CAMERUN: Dijous, dia 4, a 2 quarts de 8, a Vic, a
l’espai cultural Canigó (Llibreria Muntanya de llibres), es presenta el
llibre Saviesa en colors africans, organitzat per Oikia, l’Ajuntament de
Vic i la Llibreria, amb assistència i parlament dels seus autors.
Dissabte, dia 6, a les 10, a Manresa hi ha Assemblea d’Agermanament de Catalunya on també hi assistirà la nostra Delegació.
PARLEM DE REFUGIATS: És el títol de la xerrada que es farà
dissabte vinent, dia 6, a les 7, al Museu de l’Esquerda, organitzada
pel Casalot, amb voluntaris d’Humanity Wings a Atenes.
ENTERRAMENT: Dissabte, dia 30, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Maria Teresa Guillamet i Terricabras, que morí el
dia abans a l’edat de 82 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 85 i dos de 100 € per BobogCamerun. Moltes gràcies.
CONCERT DE GOSPEL PEL CAMERUN:

