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“Els pobres no són els que tenen poc. Són els que volen molt. 
Jo no visc amb pobresa, visc amb austeritat, amb renúncia. 
Necessito ben poc per viure. Vaig aprendre que si no pots ser 
feliç amb poques coses no seràs feliç amb moltes” 

Pepe Mujica 
 
Pepe Mujica va ser president de l’Uruguai del 2010 al 2015. 
Va destacar per la seva renúncia a qualsevol privilegi derivat 
del seu càrrec, fins al punt de destinar la major part del seu sou 
a l’atenció a les persones més necessitades del seu país. A la 
vegada, va aplicar diverses mesures que van permetre el 
progrés material i personal dels sectors més marginats, en una 
acció de govern clarament a favor del bé comú. 
 D’una banda Pepe Mujica és un exemple d’esperit de 
servei en un càrrec polític, cosa que moltes vegades no és així. 
La forma de fer de Mujica la podríem definir com a plenament 
evangèlica, com deia Jesús: “qui vulgui ser important enmig 
vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, 
que es faci el vostre esclau”[Mateu 20, 26-27]. 
 D’altra banda, en la cita anterior de més amunt, Mujica 
ens mostra el valor de l’austeritat i la buidor d’aquella felicitat 
materialista il·lusòria, molt pròpia de les nostres societats 
capitalistes i consumistes. Són societats que malbaraten la 
riquesa que manca als que no tenen al mínim per viure, i a la 
vegada, tampoc aconsegueixen la felicitat, tal com ja ens 
avisava Sant Jaume en la carta que llegim avui: “Les vostres 
riqueses són podrides, s'han arnat els vostres vestits. El vostre or 
i la vostra plata s'han rovellat, i el seu rovell farà de testimoni 
contra vosaltres, i us menjarà la carn com un foc” [Jm 5, 2-3]. 
  
 
 

DIUMENGE,dia 26:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquel Freixa) 

Dimecres,   dia 29: A les 12,00: Ofici de Festa Major (difunts de 
Les Masies) 

                                       Dissabte,      dia 2:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Novellas i pare 
Pere)  

DIUMENGE, dia 3:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Collell i Josefina Rovira; difunts del Casal dels 
avis) 

ANY XXXVIII+ Núm 1690 
Diumenge XXVI durant l’any 

26 de setembre del 2021 

      austeritat i servei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

la campana avisa     FESTA MAJOR A LES MASIES DE RODA: És dimecres 
vinent, dia de St. Miquel. A les 12 celebrarem l’ofici a St. Miquel de 
la Guàrdia. 
CÀRITAS: Dimecres, dia 29, a partir de les 8 del matí es tornaran 
a arrencar, collir i ensacar les patates que Càritas encara té als camps 
cedits al costat de l’escola Emili Teixidor. Hi han estat convidades les 
Càritas de diferents pobles de la comarca a causa de la bona collita 
que hi ha. Tots els voluntaris que hi vulguin donar un cop de mà 
seran molt ben rebuts. 
Dimarts, a les 7, es reuneixen els responsables del projecte per a 
Gent Gran. 
VÍDEO DE FESTA MAJOR: Aquesta setmana s’ha enviat des 
de la parròquia un vídeo desitjant Bona Festa Major que ha tingut 
molt bona acollida. El podeu trobar a instagram, facebook o youtube 
en aquesta adreça:            https://youtu.be/DaD0CqKTsb8 
PRIMERA COMUNIÓ: Tots els pares que vulguin que el seu fill/a 
es prepari per a la Primera Comunió poden venir al despatx els 
divendres a partir de les 5. 
CASALOT: Dissabte, dia 2, a dos quarts de cinc, torna a obrir les 
portes el Casalot, un espai d’educació dels infants mitjançant el 
lleure. Recomanem que hi apunteu els vostres fills o néts perquè els 
serà de molt profit. 


