ANY XXXVII+ Núm 1625
Diumenge I de QUARESMA
1 de març del 2020

el PERDÓ
del Pare

Fragment del quadre de Rembrandt

cultes de la setmana

Durant els diumenge de Quaresma els escrits del Cap del Pont
es centraran en els diferents tons del perdó: el perdó del Pare,
als amics, als enemics, a un mateix... Un aspecte central de la
Quaresma.
Tota la Bíblia està curulla de perdó, no només del
que hem d’oferir a amics i enemics, sinó sobretot
del que rebem nosaltres del Pare. Déu és un Pare,
no és el Senyor del càstig com massa sovint ha estat
presentat. Constantment llegim a la Paraula de Déu
expressions com aquestes: Tu ets un Déu que semsempre perdona, benigne i compassiu, lent per al
càstig, ric en l'amor (Ne 9,17); que gran, el seu
perdó, per als qui acudeixen a ell! (Sir, 17,9). Per
copsar la profunditat del Pare que ens perdona
només cal recordar la paràbola del fill pròdig: és el
Pare qui corre a recebre’l, qui l’abraça, qui organitza una festa, abans i tot que el fill tingui temps de
demanar-li perdó; ja ho veu que el seu fill ho vol
fer. Aquesta és la imatge del Pare que estima.
Per què durant tant temps ens han presentat
el Pare com un policia, com algú que només cerca
com podrà castigar els seus fills? Per què hem
convertit la fe en temor, en por, a vegades en una
angoixa que ha traumatitzat vides? Quan la fe és
joia, confiança, amor d’un Pare que estima sense
límits! Per això ens cal un esperit filial, ple de la
senzillesa que sap demanar perdó cada moment.
Quin contrast amb el que veiem massa sovint
entre nosaltres i en les persones públiques, sense to
de Pare, sense senzillesa de filiació, sense capacitat
de perdó.

DIUMENGE, dia 1:

Dissabte,

dia 7:

DIUMENGE, dia 8:

A les 11,00: Missa cantada (difs. . Francesc
Morató i Portet, Sda. Flia.; Joan Casas i
Rosendo, Sda. Flia.; Josep Masó Roca i Ricard
Suriñach)
A les 20,00: Missa (difs. Ventura Vallbona i
Illamola, cap d’any; per les ànimes del purgatori)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramon Tomàs i
Suy, i Florenci Cornellà i Turon, de la Sda. Flia;
Carme Ribas i Vergés)

la campana avisa

CASALOT: Dissabte, dia 7 els monitors, infants i joves del
Casalot una sortida de tot el dia a l’ermita de La Damunt de
Folgueroles. Que els vagi molt bé.
REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 7, a 2 quarts de 5, el grup
de revisió de vida es trobarà per parlar de la seva vida i de la
fe.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns passat, a
les 6, es trobaren els components del grup que preparen
contes i titelles per a les escoles.
Divendres, dia 28, alguns membres del grup es van trobar a
Barcelona amb altres representants per acabar de preparar el
Pla Estratègic 2020-2025.
VESPRES: Divendres, dia 6, a les 7, com es farà tots els
divendres de Quaresma, els que ho vulguin es trobaran a fer la
pregària de Vespres.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 24, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Ma Assumpta Parcet i Escarrabill, que morí el
dia abans a l’edat de 86 anys; dimecres, dia 26, el de Conxita
Marsal i Casella, que morí el dia abans a l’edat de 85 anys. Al
cel siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 20 € i dos de 50 per les
necessitats de la parròquia, i un de 10 i un altre de 150 € per
Càritas. Moltes gràcies.

