
 

 
Ja fa temps que se sent a parlar de corrupció però en les 
darreres setmanes sembla que les notícies vinculades a 
l’enriquiment il·legal de polítics, empresaris, aristòcrates, etc., 
es fan més presents i van guanyant protagonisme. Gürtel, 
Bàrcenas, Pujol, Millet, els ERE i una llista inacabable de noms 
van omplint el sac de la indignació de la gent i van buidant el 
de la paciència. 
 
No es tracta, només, de la cobdícia d’aquells que estan en el 
poder sinó que per als cristians és una ofensa al proïsme i 
contrasta amb l’essència del missatge de Jesús: uns arrepleguen 
tants béns materials com poden mentre que l’Altre ens va 
ensenyar a viure despresos. A més, si com deia Sant Pau tots 
som temple de l’Esperit, fer pagar a cadascun dels membres de 
la societat els costos de la corrupció d’uns pocs és com 
mercadejar a la casa del Pare. 
 
Jesús ens ha ensenyat a cercar, abans que res, l’amor a Déu i 
l’amor entre tots els homes. Res pot passar per davant d’això, i 
menys encara un feix de bitllets. Cal, recordar-ho i recordar-
nos-ho perquè «L'home es torna sempre esclau d'allò que el 
domina» (2a Pere 2, 17-20). 

 

 
DIUMENGE, dia 16: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Minoves 

Vilaregut) 
Dissabte,     dia 22: A les 20,00: Missa cantada (difs. esp. Jaume, 

Loreto i fills; Montserrat Puig i Estrada; Carme 
Autet; família Pladeoliva i Bau)  

DIUMENGE, dia 23: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 
Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; en 
acció de gràcies a la M. de D. de La Salut) 

 
 

CURSOS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 17, a les 9, es 
farà la segona sessió d’aquest curs de cristologia i formació en 
la fe, per persones de més de 60 anys que començà el curs 
passat. 
 
Dimecres, dia 19, a les 9, es farà la sessió mensual del curs de 
formació en teologia sobre Jesucrist amb el grup de disset 
persones de la parròquia, d’entre 25 i 45 anys. 
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CASALOT: Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, els 
nois i noies del Casalot i els seus monitors van de colònies a la 
Bertrana de l’Esquirol. Que els vagi molt bé. 

 

ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 19, a les 5, es 
trobaran els components del grup i tots els qui ho vulguin per 
fer una estona de pregària. 
 

CONFIRMACIÓ: El divendres vinent, a 2 quarts de 10 
començaran les seves trobades els nois i noies que formen el 
nou grup de confirmació, i que s’hi aniran prepararant fins el 
2016. 

 

SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 18, a les 7, es 
trobaran voluntaris de Càritas i de l’Ajuntament per anar 
preparant la setmana Solidària del desembre. 

 

MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte,  dia 22. encara 
que no sigui tercer dissabte de mes. 
 

LLUITA CONTRA EL CÀNCER: Diumenge vinent, dia 
23, a les, al teatre Eliseu, es farà el festival a benefici de la lluita 
contra el càncer. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 €  i un altre de 500 
d’una família per les necessitats de la parròquia i pel 3r món. 
Moltes gràcies. 
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