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Diumenge II de QUARESMA
13 de març del 2022

quaresma vers la
VIDA
la bellesa
de la natura

Qui no gaudeix de la natura amb els seus paisatges de
muntanyes, rius, arbres...? Les persones formem part de la
natura, som natura. Tot el que passa en el planeta ens afecta i
no podem quedar-ne al marge. En som responsables. La natura
és bellesa, és vida. Aquesta paraula que ve del llatí natura és
relaciona amb el naixement i, per tant, en la vida en el seu
sentit més ampli.
Sabem també el mal que estem fent al bé comú que és
la natura; aspectes com el consumisme
compulsiu, el desig de diversió, la
comoditat en la qual estem instal·lats
fan que no ens preocupi prou
salvaguardar aquest patrimoni que
comparteix tota la humanitat. Ens
trobem en el perill de no viure amb
harmonia amb ella.
Som cridats a convertir-nos i
estimar la natura com ho va fer Sant
Francesc, amant i defensor de plantes,
animals i tota la creació. Igualment ho fa
el Papa Francesc en l’encíclica Laudato
Si. Ens parla de la contaminació, del
canvi climàtic, de l’aigua, de la degra-dació mediambiental
que afecta a la vida humana. Acaba la seva encíclica amb
unes pregàries. En destaquem aquest fragment: Déu

omnipotent que ets present en tot l’univers i en la més petita
de les teves criatures. Tu, que abraces amb tendresa tot el que
existeix, dona’ns la força del teu amor perquè cuidem la vida i
la bellesa. Aquesta és l’esperança.

cultes de la setmana

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)

Dissabte, dia 19:

A les 20,00: Missa (difs. família Tañà Rifà i
família Aulet Crosas)

DIUMENGE,dia 20:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep
Ribas i Modesta Sala; esp. Josep Masoliver i
Loreto Ballana; difs. família Torner Capdevila i
Bufí Puigoriol: a St. Antoni. M. de Déu de Palau,
St. Salvador i St. Isidre)

la campana avisa

MISSA FAMILIAR: Dissabte, dia 19, a les 8, es celebrarà la

missa familiar de cada mes amb els infants i pares que es
preparen per a la Primera Comunió.
CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT:

Dimarts, dia 15, després d’haver refet i repintat part de
l’entorn del presbiteri que la humitat havia fet malbé, el grup
responsable la va deixar neta i polida com fa sempre. Moltes
gràcies.

VESPRES: Divendres, dia 18, 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 20 € per Càritas i un altre
per Bobog-Camerun de 100 €. Moltes gràcies.

