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obrir nous camins

“No vagis per camins ja fresats, en cas contrari mai deixaràs les
teves petjades a terra”

Leonardo Boff
Leonardo Boff, teòleg brasiler i un dels fundadors de la
Teologia de l’alliberament, ens dona aquesta frase. Una
primera lectura fa pensar en els grans canvis socials, en els
avenços més revolucionaris, i en les lluites que han portat
acabar amb moltes situacions injustes al llarg de la historia.
Aquests esdeveniments han necessitat homes i dones que s’han atrevit
a no seguir l’ordre establert, a
oposar-se al poder. El seu camí ha
deixat petjada en la vida dels altres.
Jesús mateix també ho va fer.
Són moltes les situacions en les que
s’enfronta amb els mestres de la llei
i els fariseus. Els poderosos del seu
temps. Però també va enfrontar-se
als seus veïns de Natzaret. Seguir el
seu camí era anar en una direcció
nova pels seus coetanis. “Jesús va
cridar la gent i els seus deixebles i
els digué:- Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix,

que prengui la seva creu i que em segueixi”. Marc 8, 34

Nosaltres com a cristians podem també anar per camins
no fressats, rutinaris, en la nostra vida quotidiana. No
quedant-nos en la comoditat dels camins on va la majoria;
ajudant a qui ho necessita, no callant davant situacions
injustes, encara que quedem malament amb el nostre entorn,
així deixarem doncs, petjada entre els que ens envolten.

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 21:

Dissabte, dia 27:
DIUMENGE,dia 28:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Pau Rosanas
i Moratona, cap d’any; Miquel Gallach i
Serrabassa; Josep Gallach i Perramon; Ramona
Serrabassa i Rovira; esp. Lluís Mas i Maria
Castells, i fills; Hilari Vilà i Vilà )
A les 20,00: Missa (dif. Paco Penalva)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Nicolàs
Casals, cap d’any; esp. Ramon Lladó i Maria
Molist; Isabel i Carme Pont)

la campana avisa

CÀRITAS: Dimarts, dia 23, es reuniran els responsables del
projecte Gentgran.
VESPRES D’ADVENT: Dijous, dia 25, a les 8, als locals
de la parròquia es farà en grup la pregària de vespres a la que
tots som convidats. Estem ja a les portes d’advent.
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dijous, dia 25,
Agermanament es reuneix amb l’ajuntament de Centelles per
exposar-li el que fa al Camerun.
Com diu el programa, divendres, dia 26, a les 8, al museu del
Ter de Manlleu, Agermanament organitza una conferència
amb en Francesc Mateu, molts anys director d’IntermonOxfam. Tots hi som convidats.
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € i dos de 100 € pel
projecte de Bobog Agermana’t amb un infant, i un de 50 per
Càritas. Moltes gràcies!

