ANY XXXIX+ Núm 1713
Diumenge I de QUARESMA
6 de març del 2022

quaresma vers la
VIDA
de la guerra
a la pau

cultes de la setmana

Aquest dimecres hem començat la quaresma. És un temps que
ens convida a convertir-nos per celebrar la vida plena de la
Pasqua. Per això, als escrits del Cap del Pont d’aquestes
setmanes buscarem aquelles espurnes que poden portar cap a
la vida enmig de situacions negatives del nostre món.
Fa poc més d’una setmana es produïa al bell mig del
continent europeu l’inici d’una guerra que, com totes les
guerres, representa l’atac més evident a la vida, la justícia i els
drets de les persones i els pobles, i
també a tots els valors cristians. El
Papa Joan XXIII fa més de setanta
anys ja proclamava que “entre les
Comunitats
polítiques
poden
sorgir, i de fet sorgeixen, contrastos
d'interessos. Però les diferències
han de ser superades i les
controvèrsies respectives han de
ser resoltes, no pas recorrent a la
força, ni al frau o a l'engany, sinó
tal com escau a éssers humans, a la
comprensió recíproca, a l'examen
acurat de la veritat i a les solucions
equitatives”.
Malgrat l’horror de la guerra són múltiples els signes de
vida que han aparegut aquests dies. La mobilització de molta
gent sota el clam d’Aturem la guerra, reivindicant la recerca
de solucions pacífiques al conflicte, o la disposició de moltes
persones a ajudar i acollir els refugiats són exemples de vida
davant l’agressió violenta del poder autoritari, que només porta
mort. La denúncia i el rebuig actiu d’aquests poders opressors
són signes del Regne de Déu i de la VIDA.

DIUMENGE, dia 6:

A les 11,00: Missa cantada (a la Mare de Déu
de l’Ajuda)

Dissabte, dia 12:

A les 20,00: Missa (difs. família Coromina Roca i
família Serra Costa)

DIUMENGE,dia 13:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Emília
Casacuberta, cap d’any; esp. Pepeta Sellés i
Valentí Boix; Camil Prat i pares)

la campana avisa

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 7 i

dijous, dia 10, alguns membres de la delegació aniran a parlar
del treball que fem al Camerun a cinc classes dels alumnes de
3r de l’IES Callís de Vic.
Dimarts, dia 8, a les 7, online, Agermanament fa la trobada
mensual de la Comissió Executiva de Catalunya de la que la
delegació d’Osona en forma part.
Dijous, dia 10, a les 7, representants d’Agermanament
assistiran a la sala polivalent del Sucre de Vic a una trobada
amb altres entitats socials i de cooperació internacional
convocada per l’ajuntament vigatà.
TV3 VISITA EL NOSTRE DESPATX: Dimecres, dia 9, a la

tarda, TV3 visitarà i filmarà l’arxiu del despatx parroquial per
un programa setmanal anomenat “Caigut del cel” que
començarà el dia 17.

VESPRES: Divendres, dia 11, a les 7, es farà la pregària de

vespres als locals parroquials, com cada setmana durant tots els
divendres de Quaresma. Tots hi som convidats.

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 400 € per Càritas i un
altre de 20 € per Bobog-Camerun. Moltes gràcies.

