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Diumenge XXXII durant l’any
10 de novembre del 2019

cap a la fortalesa
i la perseverança

cultes de la setmana

Passem temps convulsos, amb drets escapçats i injustícies que
remouen els cors de moltes persones. Les lectures d’aquesta
setmana ens encomanen a ser perseverants, a mantenir-nos
fidels als nostres ideals, a fer sentir les nostres veus, a no tenir
por i a ser valents davant d’allò que ens vulguin imposar per
defensar el que creiem just.
Avui, diumenge, ens toca prendre una decisió que ens
afecta a tots com a poble. Moltes de les decisions
que prenem ens afecten personalment, ens fan
canviar accions que fem en el nostre dia a dia i
fins i tot ens poden modificar les relacions entre
nosaltres, però són decisions que hem de prendre
malgrat que, a vegades, les prenguem a contra cor.
Tot això ens demana de ser forts.
La fortalesa que necessitem per travessar les
dificultats que trobem en la vida, un cristià, la
troba en el mateix Déu. Aquest Déu que és Amor i
que ens dona Crist. Un Crist que treballa per la
vida tot denunciant, sense por, les injustícies que
veu al seu voltant. En ell ens hem d’emmirallar i
amb aquesta actitud hem de fer valer, amb tota
llibertat, el que és just.
Un cristià té la sort de trobar també en la
pregària la força per suportar i superar els
entrebancs que anem trobant en el camí de la
vida. El mateix Pau escriu aquest clam en forma de
pregària: “Que el Senyor encamini els vostres cors cap a l’amor
a Déu i cap a la perseverança que ens ve de Crist” (2Te 3, 5).
Així doncs, sortim avui amb força i sense por a
continuar defensant fidelment el que creiem que és just per a
nosaltres i per al nostre poble.

DIUMENGE, dia 10:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Jaume Castanyer i Carme Sala; Ramon Collell i Sala; per les
ànimes del purgatori)

Dissabte,

dia 16:

A les 20,00: Missa (dif. Jordi Vilaregut i Codina,
cap d’any)

DIUMENGE, dia 17:

A les 11,00: Missa cantada (per les ànimes del
del purgatori)

la campana avisa

CÀRITAS: Dilluns, dia 11, a les 3, reunió amb els tècnics
dels serveis socials de l’Ajuntament i el Consorci del Consell
Comarcal per parlar del rebost i repartiment d’aliments.
Dimecres, dia 13, a 2 quarts de 6, reunió amb Càritas
Diocesana per parlar del Projecte Vida.
BOBOG-CAMERUN: Dijous, dia 14, a les 9, trobada de
tots els que formen la delegació d’Agermanament per parlar de
la presentació del nou llibre sobre Camerun, del projecte de les
maletes escolars, del proper viatge al Camerun del grup
Logbicoies i de la setmana solidària.
MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el divendres, dia
15, a les 8, per preparar la missa familiar del dia 30.
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran divendres, a
les 9, per parlar de la seva vida i de la fe.
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet i dues estufes
de llenya. Telefonar al 938500185 o al 938541024.
BATEIGS: Diumenge, dia 3, foren batejats l’Oriol i l’Helena
Cubells i Preciado, fills de Guillem i Noèlia, apadrinats per
Enric i Teresa, Manolo i Ma Carme respectivament. Per molts
anys!
DONATIUS: Se n’han rebut un de 40 € per Càritas, un de
10, un de 40, un de 50 i un de 70 € per les necessitats de la
parròquia, i un de 22 i un de 150 € per Bobog. Moltes gràcies.

Guardeu-vos el
dia per assistir-hi

