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el camí de
fidelitat a déu

cultes de la setmana

Tant si portem una vida atrafegada com si fem una vida
tranquil·la, pot ser que darrerament ens haguem preguntat més
d’una vegada quina necessitat tenim d’entrar en conflicte,
d’afegir tensió al nostre voltant. Fins i tot podem pensar que la
pau d’esperit a què aspirem com a cristians prové del
manteniment dels costums i les tradicions establertes. Aquest
immobilisme, però, no té res a veure amb la dinàmica de canvi
que ens proposa Jesús en l’Evangeli.
La lectura de Lluc de la celebració de l’Eucaristia
d’aquest diumenge ens pot ajudar a trobar sentit al clima
revoltat però transformador que vivim a casa nostra i que també
en molts llocs d’arreu del món. El camí de fidelitat a Déu que
planteja Jesús no és ni plàcid, ni planer, ni
tranquil.
Fer una aposta radical per l’Amor
i la justícia comporta:
1) enfrontar-se amb la (pròpia) religiositat
mal entesa, institucionalitzada i poc
encarnada
(“vindran
molts
que
s’apropiaran del meu nom” Lc 21,8) i
optar per una fe més arrelada en la
contemplació i el servei;
2) plantar cara als regnes humans —com
el regne del diner, el regne del poder
polític, el regne de la injustícia— i
confrontar-los amb el Regne de Déu (“se
us enduran detinguts...us presentaran als tribunals dels reis o als
governadors, acusats de portar el meu nom” Lc 21, 12); i
3) optar pel camí de Jesús també implica canviar el nostre
interior i assumir la incomprensió que això comporta (“sereu
traïts fins i tot pels pares...i sereu odiats de tothom pel fet de
portar el meu nom”. .
El conflicte, la confrontació, l’oposició a allò que està
establert no és contradictori amb el compromís que com a
cristians i cristianes sentim amb la Pau, l’Amor i la Justícia.

DIUMENGE,dia 17:
Dissabte, dia 23:
DIUMENGE,dia 24:

A les 11,00: Missa cantada (per les ànimes del purgatori)
A les 20,00: Missa (dif. Jaume, Loreto i fills)
A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere
Castanyer i Madrona Casella, i filla Teresa;
esp. Joan Torrentgenerós i Maria Farré;
Isabel i Carme Pont i Arbat; a la M. de D.
de Lurdes; per les ànimes del purgatori)

la campana avisa

BOBOB-CAMERUN: Dilluns, dia 18, representants de la
delegació d’Osona es trobaran amb altres membres de la Junta,
a Barcelona, per repassar les activitats d’Agermanament.
Divendres, dia 22, es presenta a Barcelona, als locals
d’Agermanament el nou llibre sobre l’Àfrica, Mirades Africanes,
que serà presentat el dissabte, a les 6, a Roda.
ARXIPRESTAT: Dimarts, dia 19, a 2 quarts de 12, es
trobaran tots els mossens de l’arxiprestat a Torelló per parlar de
les activitats de conjunt que estan en marxa.
CASALOT: Aquest dissabte i diumenge, dies 16 i 17, els
infants, joves i monitors del Casalot van de colònies al Collell.
Que els vagi molt bé.
CRISTIANS INQUIETS: Es trobaran dimecres, dia 20, a
les 8, per parlar de la seva vida i de la fe.
MISSA FAMILIAR: Serà el dissabte vinent, dia 23, a les 8
del vespre.
NETEJA DE L’ESGLÉSIA: Dijous tot l’equip de Lloança
escombrà, endreçà i deixà polida l’església com fan cada mes i
el mateix féu el grup que s’encarrega del Sòl del Pont. Moltes
gràcies.
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet i dues estufes
de llenya. Telefonar al 938500185 o al 938541024.
ENTERRAMENT: Dijous, dia 14, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Trinidad Cruz i Illana, que morí, que morí el
dia abans a l’edat de 90 anys. Al cel sigui!
US HI ESPEREM DISSABTE, DIA 23

