ANY XXXIX+ Núm 1705
Baptisme del Senyor
9 de gener del 2022

una muntanya es
puja amb ànims,
i la vida també

cultes de la setmana

Les lectures d’aquest diumenge tenen una força extraordinària:

Aquí teniu el meu servent, no crida ni alça la veu, no apaga la
flama del ble que vacil·la, porta el dret amb fermesa, sense
defallir fins haver-lo implantat a la terra (Is 42,3-4), i l’evangeli ens diu: us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc (Lc 3,16).

Paraules carregades de força, de vida, d’esperança, on
es combinen la delicadesa en el tracte amb el feble, i el
compromís ferm de portar la justícia arreu, un subratllat a favor
del feble, del que sofreix, i la promesa que el mandat dels
opressors serà combatut per Déu.
Tot això, diu, ho farà amb la força
que dona l’Esperit, Aquell que
ens ha estat donat a tots nosaltres
des del baptisme.
Aquestes paraules tan
plenes
d’ànim
xoquen
frontalment
amb
la
dèria
d’escampar arreu que després de
festes tot fa pujada, tot és difícil
d’assumir. Per què ens autodesmotivem quan acabem de
passar per molts moments de
festa que ens haurien d’haver deixat un esperit carregat
d’ànims? Per què ens costa tant saber valorar que la vida ens
continua acompanyant i això és el millor bé? Per què els
creients no acabem de fer cas de l’Esperit que Déu ens dona?
Qui comença una batalla amb l’ànim derrotat segur que
la perd, i qui no mira de carregar-se d’esperit en començar un
any difícilment l’acabarà bé. Tornant a l’evangeli: haver rebut
l’Esperit de batejats ens hauria d’ajudar a caminar amb il·lusió i
a contagiar-la.

DIUMENGE, dia 9:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Pere Font i
Pons, cap d’any)

Dissabte, dia 15:

A les 20,00: Missa (difs. esp. Pere Parareda i
Maria Quer; Montserrat Planas i Cisneros;
Dolors Parés i Bover)

DIUMENGE,dia 16:

A les 11,00: Missa cantada (Josep Port i
familiars difunts)

la campana avisa

CAP DEL PONT: Dilluns, dia 10, a les 8, els redactors del
Cap del Pont es reuniran per programar els escrits fins a
Quaresma.
AGERMANAMENT AMB BOBOG: Dimarts, dia 11, a les

7, es reuneix online la Comissió executiva de Catalunya de la
que la federació d’Osona en forma part.

CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 12, a les 8, es reuniran una colla de creients de la parròquia i de la comarca per
parlar de la fe i de la cooperació amb els països en vies de
desenvolupament
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de
la parròquia i dos de 50 € pel projecte de Bobog Agermana’t
amb un infant. Moltes gràcies

