ANY XXXVI+ Núm 1598
Diumenge XXIII durant l’any
8 de setembre del 2019

cap a la plenitud

Avui, diumenge, celebrem la festa de la gent gran i els fem
homenatge, un homenatge ben merescut per tots aquells i
aquelles que fa anys que treballen, que lluiten, que han anat
desgastant la salut, la vida perquè d’altres –
fills, néts i nétes, familiars, amics i veïns–
poguessin créixer, superar obstacles i gaudir
de vida. Han fet realitat aquella paràbola de
l’evangeli: si el gra de blat quan cau a terra no
mor (no es desgasta), queda tot sol, però si
mor (es desgasta) dóna molt de fruit (Jn
12,24).
Podem dir que la gent que ha sabut fer-se
gran ha arribat a la plenitud, a la maduresa, i
a la llibertat de miraments, de criteri, de paraula; ja no els
preocupa “el que diran”, sinó la pròpia convicció.

cap a la llibertat

El proper dimecres celebrem l’11 de setembre, la Diada
Nacional de Catalunya, d’un poble que a diferència de la gent
gran no ha pogut arribar a la seva plenitud, a poder decidir
quin futur vol, a gaudir de la llibertat, com desitja tota nació. I
no només això, sinó que té tota una colla dels seus màxims
dirigents a la presó o a l’exili per haver estat
fidels al clam dels seus votants, i tota una altra
colla amenaçats de seguir el mateix camí. Un
poble, però, que no es rendeix, que no perd
l’esperança, que lluita pacíficament malgrat
tants atrope-llaments soferts.
Podríem dir com St. Pau, encara que ell no
pensés en aquesta nostra situació: Heu estat
cridats a la llibertat (Ga 5,13), o com Pau VI:
la justícia és el nou nom de la Pau.
Un Poble per ser gran ha de cuidar la gent d’edat, els ha
d’ajudar a arribar a la plenitud, i un Poble per ser gran ha de
poder fer camí cap a la llibertat, ha de ser recolzat amb ànims i
esperança pels seus ciutadans.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 8:

Dissabte,

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Lluïsa Téllez
i Colomo; família Boix Ramonet; en acció de
gràcies a Maria Auxiliadora)

dia 14:

A les 20,00: Missa (difs. família Muntadas Roca)

DIUMENGE,dia 15:

A les 11,00: Missa cantada (difs. família Sellés
Palou; difunts barri de La Creu i Les Masies de
Roda)

HOMENATGE A LA GENT GRAN: És avui, diumenge, dia
8, amb l’ofici de les 11 cantat en companyia de la coral Vila i
Formosa, posterior lliurement de regals per part de l’ajuntament i
dinar de germanor. Per molts anys als homenatjats!

CAMERUN: Dilluns, dia 9, a les 6, alguns membres de la

Delegació d’Osona d’Agermanament es trobaran amb altres
membres de Catalunya a Barcelona per preparar el Pla Estratègic per
als propers anys.
Aquests dies també d’altres membres del grup es troben amb els
alcaldes de Seva i Els Hostalets per presentar-los els projectes que es
fan i per demanar-los col·laboració.

CÀRITAS: Dijous, dia 12, es trobaran els responsables dels
diferents projectes per endegar-los per a aquest nou curs.

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ: Els pares que
vulguin que els seus fills es preparin per a la Primera Comunió ja
poden apuntar-los a partir del divendres, dia 13. El despatx és el
divendres de 2 quarts de 5 a 1 quart de 8.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 30 € per Càritas i un de 10 per
les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

