ANY XXXVIII+ Núm 1693
Diumenge XXVIII durant l’any
17 d’octubre del 2021

com si
déu no existís

“I no podem seguir sent sincers sense reconèixer que hem de viure
en el món com si Déu no existís”
Dietrich Bonhoeffer
Fragment d’una carta escrita per aquest pastor i teòleg protestant
als seu pares des de la presó de Berlín l’any 1944. Bonhoeffer
formava part del petit sector de l’església protestant alemanya que
va resistir al nazisme, va participar en el fallit intent d’eliminar a
Hitler i fou empresonat i penjat a la forca
pels nazis. El seu pensament no és la
d’eliminar a Déu, ans contrari. Però la
nostra relació amb Déu, diu, no pot ser
“religiosa”, és a dir, creure en un Déu
suprem totpoderós que serveixi per tapar
els nostres forats. Ni que l’església sigui
només un lloc de culte, una societat
religiosa que lluita pel seu espai al món.
Sinó l’església només com a testimoni de
Crist en el món. El cristià només pot viure
la seva relació amb Déu a través de Crist, i
Crist només és Crist enmig del món. En un
món que el sabem ple d’injustícies i
sofriment. No és l’acte religiós el que fa al
cristià, sinó la participació dels sofriments de Déu en el món i
com el cristià s’implica i participa per alleugerir el dolor en aquest
món. Bonhoeffer Imaginava un cristianisme sense religió, una
església diferent, que fos totalment donada al servei.
El pensament, la vida i la mort d’aquest pastor protestant
alemany no està gens lluny del que llegim a l’Evangeli aquest
diumenge: “El Fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir,
sinó a servir els altres i a donar la seva vida” Mc 10,45.

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 17:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Francesc
Clarà i Pilar Mauri; Carme Ribas i Vergés; JVR i
RCR)

Dissabte,

dia 23:

A les 20,00: Missa (difs. família Serra Costa;
Núria Colomer i Llosas)

DIUMENGE,dia 24:

A les 11,00: Missa cantada (difs.esp. Ma
Begoña Cuesta i Jaume Rovira; a la Sda. Flia.,
sta. Helena i sta. Rita, sta. Teresa de Jesús i sta.
Tereseta)

la campana avisa

ESCOLA M. DE D. DEL SÒL DEL PONT: Dimarts, dia 20,
els alumnes de 1r visitaran la capella i assistiran a una explicació per
conèixer-la i saber d’on ve el nom de la seva escola.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 20, a les
7, es reunirà online la Comissió Executiva de Catalunya de la que la
federació d’Osona forma part.
CÀRITAS: Dijous, dia 21, a les 4, es tornen a reunir Càritas amb el
regidor i Serveis Socials de l’Ajuntament sobre el rebost, el repartiment
d’aliments i d’altres qüestions.
CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Divendres, dia 22, a 1
quart de 6, comencen les sessions de catequesi de cada setmana.
ENTERRAMENT: Dissabte, dia 16, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Josep Jutglar i Ferrer, que morí el dia abans a l’edat
de 88 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50, un de 20 i un de 10 € a la
capella del Sòl del Pont i un altre de 60 € per Càritas. Moltes gràcies.

