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mirada d’infant
vers l’amor

cultes de la setmana

L’amor és el gran motor que impulsa l’ésser humà cap a
Déu. L’amor implica lliurar-se a l’altre, buidar-se d’un
mateix per anar a trobar la necessitat de l’altre. L’amor és
el que fa que algunes persones s’arrisquin per salvar
immigrants al mar, que els voluntaris regalin el seu temps i
el seu esforç, és el que fa possible projectes com el de
Bobog. L’amor és el gran motor de Déu per al cor de
l’home.
Però també hi ha frens: l’egoisme, l’afany de
posseir, etc. Per exemple, fa uns dies vàrem viure el «Black
Friday», una festa del consum. Una
festa del posseir, no del compartir.
Potser és un motor per a l’economia,
però és un fre per al cor. Els nens
expressen millor que ningú el valor
real d’aquestes dues forces oposades:
poden desitjar una joguina, però quan
tenen por, o estan tristos, o malalts, no
busquen joguines sinó l’abraçada dels
pares.
L'ésser humà no podrà trobar mai el
sentit de la vida en cap realitat física.
Només recuperant la centralitat de
Déu (de l’amor) en la vida és possible
trobar sentit. Maria és un exemple de
construcció de la persona i de descobriment de les
possibilitats humanes a partir d'un «sí» a Déu. El que Maria
va fer en la seva vida, cada un de nosaltres ho podem fer
en la nostra si, com ella, acollim Déu al cor i tornem a
projectar una mirada d’infant vers l’amor.
Pau a la lectura d’avui també ens parla d’amor:«Déu és
testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l’amor
entranyable que us té Jesucrist.» (Fl 1,8).

DIUMENGE, dia 8:

A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Costa Rosanas; flia. Vilaregut; Josep Cirera i
família)
Dissabte, dia 14: A les 20,00: Missa (difs. esp. Pere Parareda i
Maria Quer; per les ànimes del purgatori)
DIUMENGE,dia 15: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep
Ribas i Modesta Sala)

la campana avisa

BOBOG-CAMERUN: Dijous, dia 5, dilluns, dia 9 i dimarts,
dia 10, membres del grup presenten els projectes que es fan al
Camerun a l’IES La Plana i al col·legi de St. Miquel, tots dos de
Vic i a petició seva
SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts ,dia 10, a 2 quarts de
10, al vestíbul del teatre es fa la taula rodona sobre 10 Anys, 10
reptes a Roda. El diumenge, dia 15, dia de la fira, Bobog i
Càritas tindran una paradeta on s’hi podrà comprar el llibre
Mirades africanes i diferents productes d’ajut a la cooperació.
Hi haurà també una exposició de grans fotos del llibre d’un cap
a l’altre del pont vell.
MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 13, a les 8, es
trobaran per preparar la propera missa familiar, que serà el dia
21, a les 8.
CASALOT: Els nois i noies més grans faran unes hores de
formació sobre la fe i l’educació el dissabte, dia 14, a les 5.
VESPRES: Divendres, dia 13, a les 7, es farà la pregària de
vespres als locals parroquials com es fa cada setmana d’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 € i un de 20 per les
necessitats de la parròquia, i un de 150 i un altre de 100 per
Bobog-Camerun. Moltes gràcies.

