ANY XXXVI+ Núm 1605
Diumenge XXX durant l’any
27 d’octubre del 2019

cap a la pau

cultes de la setmana

Aquests dies ja hem dit clarament que donem suport a tots els
condemnats injustament, que rebutgem qualsevol classe de
violència i que cal un diàleg obert i sincer. Però les imatges de
policies pegant i d’aldarulls al carrer ens trasbalsa i ens
angunieja. En certs moments, la incertesa i la por ens fan
pensar en perdre un bé tan preuat com és la pau.
Com a cristians sabem de la centralitat de la pau, i no
envà en la eucaristia demanem i ens donem la pau. Una pau
que la volem completa, i que sabem que ha de començar
perquè hi hagi pau en cadascú de nosaltres. La nostra fe dona
aquesta pau interior que ens empeny i
ens obliga a ser constructors de pau al
món. La nostra pregària i participació en
els sagraments ens dona la força per no
perdre aquesta nostra pau i ser-ne
testimonis en moments d’incertesa.
Però no som ingenus, mai no hi
ha una pau verdadera sense que hi hagi
justícia i llibertat plena,i tinguem el valor
suficient per assenyalar les injustícies.
Com a comunitat ens alegrem de totes
les iniciatives que sorgeixen cap aquesta
pau vertadera,de diàleg obert i sincer.
Com a creients tampoc no oblidem la nostra vocació de pregària,
perquè la nostra fe es fonamenta en un Déu que escolta,
primer i sobretot als oprimits, com avui llegim a la lectura del
llibre de Jesús, fill de Sira: “El Senyor rep benèvolament els qui
l'honoren, el clam d'aquests homes arriba al cel, el crit d'auxili
dels desvalguts penetra més enllà dels núvols. El Senyor no
s'entretindrà, no tardarà a sortir a favor d'ells.”

DIUMENGE,dia 27:

Divendres, dia 1:
Dissabte,

dia 2:

DIUMENGE, dia 3:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Casas i
Rosendo; esp. Josep i Carme, i Pere; esp. Lluís
Vila i Maria Baulenas; en acció de gràcies a
Maria Auxiliadora))
A les 11,00: Missa (difs. flia. Crosas Caballeria;
flia. Costa Rosanas; esp. Isidre Sellés i Josefa
Vilalta
A les 20,00: Missa (difs. Carme Roca; esp.
Baldomero i Amparo, i filla)
A les 11,00: Missa cantada (en ac. de gràcies)

la campana avisa

CASALOT: Dissabte, dia 2, a les 5, els k-nelons, els grans del
Casalot, es trobaran en taula rodona per parlar de la fe i de
l’educació, temes demanats per ells.
BOBOG-CAMERUN: Divendres, dia 25, a les 3, es reuniren
tots els nens i nenes de 3r i 6è de l’escola M. de Déu del Sòl
del Pont amb els seus mestres per escoltar una explicació sobre
Bobog-Camerun, perquè preparen uns treballs que vendran a
la parada de la fira de Pont a Pont i destinaran a Bobog tots els
guanys. Els en felicitem.
PREGÀRIA PELS DIFUNTS: Serà el dia de Tots Sants a 2
quarts de 5 de la tarda, a la capella del cementiri.
MISSA RESIDÈNCIA: No serà aquest dimecres, dia 30,
sinó el dimarts següent, dia 5, a les 5 de la tarda.
CÀRITAS INFORMA: Es necessiten dues estufes de llenya.
Telefonar al 938500185 o al 938541024.
DONATIUS: Se n’han rebut un de10 i un 50 € per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

