
 

 

 
El comentari 52 del llibre de José Tolentino que anem seguint diu: 
 

La pregunta: «¿On és Déu?» acompanya els moments més 
dilemàtics de la vida i de la història. Quantes vegades l’impacte 
devastador d’un sofriment que irromp en una hora inesperada del 
camí ens porta a repetir, en completa desemparança, aquesta 
interrogació! O en moments històrics crepusculars, quan la 
humanitat innocent és atropellada per les fosques màquines de la 
violència i de la guerra! «¿On és Déu?» és el murmuri que ens 
esquinça la carn com una antioració. I, amb tot, precisament en 
aquestes hores angoixants, vestides de dalt a baix per la nit, hem 
de descobrir que Déu hi és, temptejant entre les ombres el fil de 
llum de la seva presència. 
Fa uns dies, llegint la novel·la d’una escriptora moçambiquesa, 
Paulina Chiziane, vaig tornar a trobar aquesta pregunta. I el 
diàleg que hi ha a continuació, entre els personatges, em va 
semblar d’una actualitat que ens compromet. Hi ha una persona 
que diu: «Déu, fins i tot invisible, és aquí al nostre voltant.» I 
l’altre reacciona, protesta: «Si és així, ¿podem dir que Déu és un 
refugiat de guerra?» I arriba llavors la resposta que ens havia 
d’acompanyar molt temps i fer-nos pensar: «Sí, Déu és un 
refugiat de guerra i sent el nostre patiment.» 
 
Déu és sempre al costat de les víctimes. Jesús ens ensenya des de 
la Creu que, malgrat la desesperació i el dolor, la dignitat humana 
no es perd mai si som prou conscients de ser fills de Déu, de la 
nostra vida en Crist que fa que Déu sempre hi sigui present. El 
nostre és un Déu que pateix amb el seu fill a la creu i que pateix 
amb les creus de tots els homes, i esdevé un clam adreçat a 
nosaltres a treballar per a reduir el dolor del món. Déu és al costat 
de qualsevol víctima i dins de qualsevol persona 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 24:  A les 11,00: Missa (dif. Miquel Verdaguer i Feu; 
per les ànimes del purgatori)  

Dissabte,    dia 30:  A les 20,00: Missa (dif. Dolors Parés i Bové; a la 
Mare de Déu de la Misericòrdia)  

DIUMENGE,dia 31:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Pere Oliveras; 
Jaume Campàs i Jaume Furnols; per les ànimes 
del purgatori) 
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la campana avisa     CÀRITAS: Dilluns, dia 25, a les 7, es reuniran tots els 
responsables dels diferents projectes per valorar la marxa de 
Càritas. 
 
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 27, a 2 quarts de 
9, reprendran les reunions tota la colla de creients de la 
comarca que ja es trobaven els cursos anteriors per debatre 
temes d’actualitat entorn de la vida i de la fe. En ser molta colla 
la trobada serà virtual, online. 
 
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dijous, dia 28, a 
1 quart d’1, Agermanament (el seu director i membres de la 
delegació d’Osona) es reuniran amb l’Ajuntament de Torelló 
que subvenciona un dels projectes al Camerun. 
 
ENTERRAMENTS: Divendres, dia 15, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Rosa Balmes i Marcé, que morí el dia abans 
a l’edat de 82 anys; dissabte, dia 16, es celebrà el de Dolors 
Parés i Bové, que morí el dijous a l’edat de 95 anys; dijous, dia 
21, es celebrà el de Miquel Verdaguer i Feu, que morí el dia 
abans a l’edat de 85 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20, un de 50 i un de 300 € 
per les necessitats de la parròquia i dos de 20 € per Càritas. 
Moltes gràcies! 
 
 
 


