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cap al regne
de la llum

cultes de la setmana

Avui a la segona lectura, Sant Pau ens parla del regne de la
llum i d’alliberar-nos del poder de les tenebres. Malgrat
que moltes vegades no hem interpretat correctament
expressions com aquestes, la vida actual també ens
proporciona elements que són signes d’aquest regne.
De ben segur que la llum d’aquest regne no és la
dels grans enllumenats als carrers de moltes ciutats amb
una despesa tan desmesurada com inútil. Més aviat, la
llum autèntica es troba en una tasca menys
espectacular, menys comentada, però molt més
constant i profunda, com és la de Càritas o del
grup d’Agermanament amb Bobog, i d’altres
que ajuden a sortir de les tenebres
econòmiques i socials aquelles persones que el
sistema econòmic mundial ha deixat al marge.
D’altra banda, malgrat que els grans
poders busquen utilitzar tots els avenços tecnològics per enlluernar-nos i no deixar-nos veure
la realitat, també comprovem com els moviments socials poden utilitzar aquestes eines per
fer més fàcil que la ciutadania s’organitzi i
qüestioni aquests poders. D’aquesta manera, es posa llum
en interessos que fins ara han quedat amagats.
Igualment, la pèrdua de poder de l’Església ha de
ser una oportunitat per demostrar que el regne de la llum
l’hem de construir en la nostra vida de cada dia, i no ha
de tenir cap altre poder que el de la justícia i l’amor que
Jesús ens ensenyà: “Ell ens alliberà del poder de les
tenebres i ens traspassà al regne del seu Fill estimat, en qui
tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats.”

DIUMENGE,dia 24:

Dissabte,

dia 30:

DIUMENGE, dia 1:

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)
A les 20,00: Missa (difs. Jordi Vilaregut i
Codina; Josep Corominas i Vila; família
Feixas Aulet)
A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Francesc Clarà i Pilar Mauri; a la M. de D. del
sagrat cor)

la campana avisa

CAP DEL PONT: Dilluns, dia 25, a les 9, es reunirà tot el
grup de redactors per preparar els nous escrits per l’Advent.
CONSELL PASTORAL: Dimarts dia 26, a les 8, es
reuniran tots els seus membres per valorar la marxa de la
parròquia.
CÀRITAS: Dijous, dia 28, a les 9, es reuniran els
responsables de tots els projectes.
VESPRES: Divendres, dia 29, a les 7, es tornarà a fer la
pregària de vespres als locals parroquials com es fa sempre per
Advent.
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet i dues estufes
de llenya. Telefonar al 938500185 o al 938541024.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de
la parròquia i 50 per Càritas. Moltes gràcies.

