
 

 

 
José Tolentino és un dels principals assagistes de Portugal. El 
2019 el papa Francesc el va nomenar cardenal. En el seu nou 
llibre El petit camí de les grans preguntes ens proposa un 
itinerari per situar-nos –d’una manera agradable i culte– davant 
algunes de les grans preguntes de l’existència humana. Durant 
unes setmanes anirem presentant petits fragments d’aquest 

llibre: 
“Així doncs, ¿què és el que ens redimeix? Encara 
ahir em vaig trobar una persona que em va venir a 
veure i em va dir: ‘He arribat a una cruïlla del camí, 
miro la meva vida i trobo que he fracassat de dalt a 
baix.’ I jo li vaig contestar: ‘Benvingut al club, 
estimat.’ 

¿Què és el que dona sentit a la vida? No és el 
que hem fet. Només un ingenu és completament 
feliç amb el que ha fet i no s’adona que hauria 
pogut fer el triple, cent vegades més. Llavors ¿què és 
el que ens redimeix? ¿Què és el que ens salva? Cada 
vegada crec més que és posar-nos, amb humilitat i 
confiança, a la frontera d’un futur que serà més gran 
que nosaltres. És entendre que som serf del que 
vindrà, que el moment més important no és aquest 
present [...] Recordem-nos del que va explicar Joan 
Baptista: ‘Jo us batejo amb aigua perquè us 
convertiu; però el qui ve després de mi és més fort 
que jo, [...] ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb 
foc’. No ens valem per nosaltres mateixos; el que 
esperem és el que ens qualifica; tenim l’altura del 
futur que ens habita. Som només mitjancers: fem 
coses petites, assenyalem amb els nostres gestos 
Aquell que vindrà. Quan ens posicionem així, la vida 
és torna una altra cosa” . 
 

 
 

DIUMENGE,dia 10:       A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramona i 
Hilari)   

Dissabte,    dia 16:  A les 20,00: Missa (difs. Pepeta Prat i Reixach; 
Montserrat Planas)  

DIUMENGE,dia 17:   A les 11,00: Missa cantada (a honor de St. 
Antoni Abad; dif. Manel Mas i Franch ) 
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la campana avisa     AGERMANAMENT AMB CMERUN: Dilluns, dia 11, a 
les 6, reunió de la comissió executiva d’Agermanament de la 
que forma part la delegació d’Osona. 
 
CATEQUISTES: Es reuniran dilluns, dia 11, a les 9, per 
preparar les properes sessions de catequesi que pares i infants  
faran a casa. 
Dimarts, dia 12, a les 9, reunió online amb els pares de 
primera comunió per presentar-los els temes que han de fer a 
casa. 
 
CAP DEL PONT: Dimecres, dia 13, a les 8, reunió de tot 
l’equip de redactors per preparar els escrits de les setmanes 
properes. 
 
ENTERRAMENT: El dimecres, 23 de desembre, es celebrà 
el Funeral i l’Enterrament de Ma Àngels Domènech i Garriga, 
que morí el dia abans a l’edat de 59 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: No els fem constar un per un perquè el llistat 
d’aquestes darreres setmanes sortosament seria molt llarg, per 
Càritas, parròquia i Bobog. Només posem la col·lecta de Nadal 
i l’entrada al Poema de Nadal totes dues per Càritas, 527 i 110 
€ respectivament. Moltes gràcies! 
 
 


