ANY XXXVI+ Núm 1602
Diumenge XXVII durant l’any
6 d’octubre del 2019

cap a la justícia

cultes de la setmana

A la primera lectura d’aquest diumenge, el profeta Habacuc
presenta: la justícia de Déu en la història. Sempre els homes
hem elevat aquest clam a Déu: com pot ser que l’injust triomfi
mentre el just pateix? És que Déu ens abandona? El mateix
Jesús va fer sentir aquest clam: « Elí, Elí, lemà sabactani? —
Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat?» (Mt 27, 46).
Avui aquest és el clam dels refugiats, dels immigrants
que s’ofeguen a la Mediterrània, dels que perden la feina, dels
que són injustament empresonats i
de les seves famílies, dels malalts,
etc... «Elí, Elí, lemà sabactani?»
Com hem de viure aquestes
terribles realitats? Habacuc ens
dona la clau: la resposta està
sempre en la fe. La manera de fer
de Déu no és la de jutjar i castigar
implacablement l’injust; Déu realment
condemna
tota
forma
d’opressió, però ho fa posant-se al
costat de qui pateix i acompanyantlo en el seu dolor. En el dolor no es
perd la dignitat humana perquè
Déu s’hi fa present.
Per tant no té sentit demanar-nos si Déu ens abandona,
no ho fa mai. Habacuc crida a no deixar-nos arrossegar pel
desànim i a adoptar una postura vital de fe. L’actitud de fe,
l’esperança contra tota desesperança són el camí per a
interpretar el curs de la història i els problemes que planteja.
Visquem doncs amb fe i esperança, posant-nos sempre
del costat de qui pateix, denunciant tota injustícia, i amb la
plena convicció que, com ens diu Habacuc i ens recorda sant
Pau: «viurà qui és just per la fe» (Ga 3, 11)
DIUMENGE, dia 6:

Dissabte, dia 12:
DIUMENGE,dia 13:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Jesús Roquer i
Sansalvador; en ac. de gr. als sants Cosme,
Damià, santes Llúcia i Rita; en acció de gràcies
a Maria Auxiliadora)
A les 20,00: Missa (dif. Florenci Costa i Padrós)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc Sala
i Batlle; gna. Carme Molist i Malats; en acció de
gràcies de la família Vila Trias; per les ànimes
del purgatori; en ac. de gr. a la M. de D. del Sòl
del Pont, al Sgrat. Cor i a Sta. Elena )

la campana avisa

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ: Divendres vinent, dia 11, d’un quart de 6 a un quart de 7, comença la catequesi
de Primera Comunió.

BOBOG-CAMERUN: De dijous, dia 10, fins diumenge, dia 13,
ens visitaran els dos tècnics del Camerun responsables dels projectes
que ajudem amb les nostres aportacions. També vindrà el chef del
poblat de Lyhong, Jacques Badjom, que farà una conferència a la
universitat de Vic sobre la Sanitat al Camerun. Segurament que
estaran presents a les misses de dissabte i diumenge.
Amb ells visitarem diferents ajuntaments i entitats que col·laboren
amb l’Agermanament al Camerun.

CÀRITAS INFORMA: Es necessita una màquina de cosir i
dues estufes de llenya. Telefonar al 938500185 o al 938541024.

ENTERRAMENT: Dijous, dia 3, es celebrà el Funeral i l’Enterrament de Joan Casas i Rosendo, que morí el dia abans a l’edat de
70 anys. Al cel sigui!

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 40 € per les
necessitats de la parròquia i un altre de 50 € per Càritas. Moltes
gràcies.

