
Avui novament el profeta Isaïes ens ensenya per on van els 
camins de Déu: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, 
acull a casa teva els pobres vagabunds, vesteix el qui va 
despullat. No els defugis, que són germans teus. Llavors brillarà 
com l'alba la teva llum». Un profeta no és un endevinaire que 
explica el futur, un profeta és qui diu allò que Déu vol que 
sigui dit. 

Però a totes les èpoques, avui també, al costat d’aquests 
grans profetes de l’Amor hi trobem falsos profetes, alguns d’ells 
vertaders profetes del mal. Aquesta mateixa setmana hem llegit 
que d’aquí a un temps hi haurà qui tindrà un bilió d’euros (mil 
milions), hem sentit quins són els grans rics de Catalunya, un 
ensenyament ben diferent al d’Isaïes: no compartir la riquesa 
sinó concentrar-la, no acollir els pobres sinó construir tanques, 
no vestir qui va despullat sinó expulsar-lo. Però no tot són 
aquests grans rics; què podem dir del president de Rússia, de 
l’extrema dreta europea, de l’indecent postura de la Unió 
Europea respecte als refugiats i als immigrants, etc. 

I què podem fer nosaltres davant de tanta foscor? Què 
fer davant tant de patiment i tanta desesperança? Com diu 
l’Evangeli d’avui, hem de ser «sal de la terra i llum del món». 
Cal que escoltem el Mestre de Nazaret i el seguim a Ell i no a 
aquests falsos profetes. Com més egoistes ens diguin que hem 
de ser, més solidaris ens hem de tornar. Com més ens vulguin 
mostrar l’immigrant com a una amenaça, més esforços hem de 
fer per a acollir-lo. Com més vulguin fomentar l’odi i l’exclusió, 
més hem de posar Déu al centre de les nostres vides. Amb els 
nostres actes hem de ser, com Jesús va ser, profetes de 
l’esperança. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE, dia 5:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Mas i 
Masoliver; flia. Gurt Torras; Josep Pladeoliva i Pla; 
Domingo Roca i Terricabras, de la Sda. Flia.; esp. 
Ramon Pons i Soledat Boixeda, de la Sda. Flia.) 

 
Dissabte,    dia 11:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada)  
 
DIUMENGE,dia 12:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Pagès i 

Riera; esp. Pere Font i Núria Puigvila; en acció de 
gràcies a la Mare de Déu de Núria) 
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la campana avisa    CONSELL PARROQUIAL: Dimarts; dia 7, a 1 quart de 

10, reunió dels membres del Consell per valorar la marxa de la 
parròquia i dissenyar noves activitats. 
 

GRUP BOBOG-CAMERUN: Dimecres, dia 8, a les 9, tots 

els components del grup es trobaran per valorar les activitats 
d’agermanament amb Bobog fetes els darrers mesos i projectar-
ne de noves. 

 

MARES MISSA FAMILIAR: Es reuniran divendres vinent, 

dia 10, a 1 quart de 10, per preparar la missa familiar del 
dissabte, dia 18. 

  

ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 30, es celebraren els 

Funerals i l’Enterrament de Josefa Vallejo i Ortega, que morí el 
dia abans a l’edat de 81 anys. Dimecres, dia 1, el de Joan Vilà i 
Vilà, que morí el dilluns, a l’edat de 89 anys. Al cel siguin! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 40 € per les 

necessitats de la parròquia; un de 10, un de 30 i un de 50 € 
per Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 

 

 

 

 
 

 

 


