
A l’Evangeli d’avui trobem Joan injustament empresonat. Anys 
més tard la justícia romana condemnaria injustament Jesús. I és 
que malauradament llei i justícia no sempre van juntes. 
Diumenge passat podíem llegir als diaris que el Consell 
Superior del Poder Judicial deia que a Catalunya cada dia es 
produeixen 46 desnonaments. Vol dir que cada dia 46 famílies 
perden la casa perquè una llei empara el banc, i no a ells. És la 
llei, d’acord; aquestes persones no paguen, d’acord; alguns 
potser han estat imprudents, d’acord; però, tot i així: és just 
que hi hagi una sola persona sense casa? Una sola persona 
vivint al carrer? És la llei, sí, però no és la justícia. 
 
Afortunadament hi ha un bon grapat de persones: polítics, 
famosos, voluntaris i persones anònimes que no accepten 
aquesta lògica de poder que, sota el paradigma de l’imperi de 
la llei, picona persones. Són gent que cada dia planta cara a les 
situacions d’injustícia: desnonaments, CIE, tanques a Melilla, 
exclusió social, etc. Tots ells són per a nosaltres motiu 
d’esperança en un nou ideal de justícia. 
 
Jesús ens ensenya que la justícia dels homes no sempre 
coincideix amb la justícia de Déu. L’amo de la vinya diu als 
treballadors que arriben més tard: «Aneu també vosaltres a la 
meva vinya i us donaré el que sigui just.» (Mt 20, 4). I el que 
resulta ser just per a Déu és que rebin la paga completa «A 
aquest darrer li vull donar igual que a tu» (Mt 20, 14). Déu vol 
que tothom tingui allò que necessita per viure -un denari-. 
Podem deixar els germans sense allò que necessiten per viure? 
Fem un món nou: fem néixer l’esperança en la justícia. 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 
Masoliver i Loreto Ballana; esp. Jaume Castells i 
Isabel Lladó; en ac. de gr. a Déu i a St. Salvador) 

 

Dissabte,    dia 17:    A les 20,00: Missa (dif. Josep Serra i Jufré; 
Montserrat Puig i Estrada; ànimes del purgatori)  

 

DIUMENGE,dia 18:    A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 
Rosanas; esp. Ramon Lladó i  Maria Molist; esp. 
Joan Torrentgenerós i Maria Farrés) 

cultes de la setmana 

fer néixer l’esperança... 
en la justícia 
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la campana avisa    CÀRITAS: Dilluns, dia 12, a les 9, es reuniran els 
responsables dels diferents projectes. 

CONSELL PARROQUIAL: Dimarts, dia 13, a 1 quart de 
10, es trobaran tots els membres del Consell per valorar la 
marxa de la parròquia i projectar noves activitats. 

PARES PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 17, a les 7, 
tindran la segona trobada per ajudar a preparar la catequesi 
dels seus fills a casa. 

MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte,a les 8, amb tots 
els infants de primera comunió acompanyats pels seus pares, i 
els nois i noies del Casalot amb els seus monitors. 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el dimarts, dia 20, a 
les 8 del vespre. Guardeu-vos la data. 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de juniors es trobarà el dimecres, dia 14, a 1 quart de 10, 
i el de seniors el dilluns, dia 19, a les 9. 

VESPRES: Recordem que cada divendres d’Advent, a les 8, 
hi ha la pregària de vespres a la sala gran de la rectoria. 

COVES D’ADVENT: Els tenim posats, com cada any, al 
capdavall de l’església perquè hi puguem aportar aliments, 
sobretot oli, sucre i llet. 

PARADES A LA FIRA:  Recomanem visita especial a les 
de Càritas-Camerun, a la de l’escola Verge del Sòl del Pont 
amb objectes per ajudar Bobog-Camerun, i també a la del 
Casalot; són parades per ajudar i fer serveis. 

ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 7, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Vicenç Verdaguer i Marès, que morí dimarts a 
l’edat de 86 anys. També dimecres el de Manel Carol i 
Torrents, que morí dimarts, a l’edat de 85 anys. Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’han rebut quatre de 50, un de 100 i dos 
de 200 € per Bobog-Camerun; dos de 50, i tres de 200 per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies per tanta generositat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Xerrada-col·loqui de la Setmana Solidària  

 

MIGRANTS, NOVES OPORTUNITATS, NOVA SOCIETAT 
Amb participació de lluís Puigdemont, director de Ser.Gi de Girona,  

Gina Codinach, directora de l’escola la Sínia, i tres persones nouvingudes. 
 

Dijous, dia 15, a la sala polivalent de la biblioteca 


