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viure i morir
estimant
els més dèbils

Jo moriré dempeus igual que els arbres./ Em mataran
dempeus. [...]/ De cop amb la mort,/ es farà veritat la meva
vida./ Per fi hauré estimat. [...]/ Al final del camí em
preguntaran:/ –Has viscut? Has amat?/ I jo sense dir res,/ obriré
el cor ple de noms.

Pere Casaldàliga

Pere Casaldàliga és un dels catalans més universal. Fou sense
cap dubte un profeta, una veu universal de denúncia davant
els abusos del poder i de les
injustícies. Conegut com el bisbe dels
pobres, amenaçat de mort per
defensar els drets dels indígenes de
l’Amazònia no abandonà mai els més
dèbils.; estava convençut que aquest
era el camí cap a Déu. Tenia molt
clar que la defensa de la propietat de
la terra dels camperols el posava en
risc de mort, però per ell la seva mort
–com la de Crist– estava plena de
sentit.
Aquest text també és una
advertència per al final del camí.
Quan arribi la mort haurem d’examinar com ha estat la nostra
vida, i llavors només els qui hagin estimat seran els qui hauran
viscut realment. Sols qui estima, qui té un cor ple de noms, és
qui viu una vida de fe. Casaldàliga, com Jesús en l’evangeli
d’avui, s’atansa sempre als que estan vora el camí com
Bartimeu, que era cec i captaire, perquè en la senzillesa o la
limitació del feble s’hi amaga molta grandesa. El cec, el
rebutjat, és qui ens ensenya el camí cap a Déu.

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 24:

Dissabte,

dia 30:

DIUMENGE,dia 31:

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)
A les 20,00: Missa (difs. esp. Rosa Clota, cap
d’any, i Ramon Torrents; esp. Josep i Carme)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Dolors
Sanglas i Sánchez; Pere Freixa i flia. Alsina)

la campana avisa

CASALOT: Divendres, dia 30, a 2 quarts de 5, infants, monitors i
pares celebren la castanyada.
CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Divendres passat, dia 22,
es van començar les sessions de catequesi; es faran uns dies a la
parròquia i d’altres a casa amb els pares com es va fer ja els cursos
dels dos darrers anys.
BOBOB-CAMERUN: Tots aquells que vulgueu fer el donatiu de
50 € com cada any amb el que paguem el cost escolar, l’alimentació
i la revisió sanitària d’un nen de Bobog, ho podeu fer ingressant-ho
en aquest compte del BBVA de la parròquia: ES58 0182 1807 1402
0154 8114, dient que és per Bobog, o també donant-ho a algú de la
parròquia. Moltes gràcies.
ENTERRAMENT: Dimecres, dia 20, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament d’Antonina Serra i Lladó, que morí el dia abans a
l’edat de 88 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 € i un de 20 a la capella
del Sòl del Pont, dos de 50 per Càritas i un de 30 € per les
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.

