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José Tolentino a la p. 108 del seu llibre ens parla de la tendresa de
Déu:

el petit camí
de les grans
preguntes

la tendresa de déu

L’escriptor Heinrich Böll, premi Nobel de literatura el 1972, va
firmar un text curiós titulat Carta a un jove catòlic. Un dels temes
que amaren el preciós volum és el de l’absència de tendresa en
pràctiques corrents del cristianisme. El jove interlocutor formula
una objecció incisiva: “El que fins ara ha marcat als missatgers
del cristianisme, sigui quina sigui la procedència, és tendresa:
tendresa verbal, eròtica i fins i tot teològica”. I Böll hi
contraposa: ”No és veritat que els heralds del cristianisme no
hagin viscut la tendresa: el Càntic dels Càntics és llegit a
l’Església i, al costat de Benet, de Francesc d’Assís, de Joan de la
Creu, hi va haver Escolàstica, Clara i Teresa d’Àvila”, però no
deixa de reconèixer la necessitat d’una teologia de la tendresa.
La teologia de la tendresa ha sigut una de les grans insistències
del papa Francesc. Ens assenyala un doble camí: abans que res
ens cal descobrir la tendresa divina, superar les representacions
unívoques d’un Déu justícies i intolerant. I, després, hem de
treure conclusions eclesials més nítides d’aquesta descoberta.
”L’Església és mare, i no coneixem la mare per correspondència.
La mare ens mima, ens toca, ens besa, ens estima...Quan
l’Església es comunica només a través de documents és com una
mare que es comunica amb el fill només per carta”.
La tendresa hauria d’estar present en totes les relacions humanes,
des les més distants a les més properes i familiars. Practicar la
tendresa acaba portant a donar-se als altres, a posar-se al seu lloc.
A la virtut moderna de l’empatia, a allò que els avis resumien
dient “el que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú”. La
tendresa és un pilar del que és ser cristià.

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 14:

A les 11,00: Missa (dif. Miquel Banús i
Masoliver, de la Sda. Flia.; per tots els malalts
que no han pogut anar a Lurdes)

Dissabte, dia 20:

A les 20,00: Missa (dif. per Segimon Bufí i
Vergés)

DIUMENGE,dia 21:

A les 11,00: Missa cantada (a honor de Santa
Llúcia)

la campana avisa

CÀRITAS: A les misses d’aquest dissabte i diumenge dos
representants de Càritas explicaran els diferents projectes que
es fan durant aquest any i l’estat de comptes de l’any 2020.
IMPOSICIÓ DE LA CENDRA: Dimecres, dia 17, inici de
la Quaresma, a 2 quarts de 8 del vespre es celebrarà
l’eucaristia i la imposició de la cendra a la capella fonda
CAP DEL PONT: Dilluns, dia 15, a 2 quarts de 9, online, es
reunirà el grup de redactors per preparar els escrits del temps
de Quaresma.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 15, a
les 6, reunió de la Comissió Executiva de representants de tot
Catalunya d’Agermanament de la que forma part la delegació
d’Osona.
CATEQUISTES: Dimecres, dia 10, a les 9, es reuní el grup
de catequistes per preparar els propers temes de Primera
Comunió, la reunió amb els pares i la represa de les sessions
pels infants que les hagueren d’interrompre el març passat
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 13, a les 4,
es reuní el grup de matrimonis joves per parlar de la seva vida i
de la fe.
DONATIU: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas, un de 50
per Bobog-Camerun i un altre de 50 per les necessitats de la
parròquia. Moltes gràcies.
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PARRÒQUIA DE ST. PERE DE RODA
COMPTES 2020
INGRESSOS
Full diocesà

2.060

Celebracions

2.035

Lloguer escola St. Joan

8.492

Col·lectes i donatius

9.735

Bobog-Camerun

22.664

Càritas, Mans Unides, Misses

5.572

Altres

1.783

TOTAL

52.341

DESPESES
Obres

1.693

Catequesi, full diocesà, culte, material d’oficina

2.986

Calefacció, llum, telèfon, aigua

5.784

Personal eventual

2.100

Al fons comú diocesà

5.463

Bobog-Camerun
Càritas, Mans Unides, Misses

22.664
5.572

Altres

847

Total

47.109

Total final

5.232

CÀRITAS RODA DE TER
COMPTES DE CÀRITAS DE RODA DE TER
CONCEPTE
Conveni Ajuntament
Subvenció de l' Ajuntament de Masies
Bobog
(donatius)
Bobog
(subvencions)
Col·lecta Nadal
Muntatge del "Poema de Nadal"
Donatius
Projecte Roda (de càritas diocesana)
Projecte Roda (subvenció Ajuntament de Roda)
Préstecs
Butà, carbó i closca
Horts
Arreglar bomba
Aliments
Viatges
Despeses Bacàries
Roba

TOTALS

BALANÇ 2020

2020
INGRESSOS DESPESES
5.000,00
368,00
533,12
5.205,80
-5.738,92
527,00
-131,75
110,00
12.160,88
2.418,00
3.000,00 -10.319,60
-528,00
80,00
433,55

-4.987,81
-304,03
-88,00

-1.861,95
-610,00
-93,00
-198,52

29.836,00 24.861,58

4.974,77

