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quaresma vers la
VIDA
de la pobresa
a la justícia
vs comunitat

cultes de la setmana

Déu vol que l’home visqui, i aquest viure de l’home és del tot
incompatible amb una pobresa que, sabem prou bé, deriva de
la injustícia. Jesús ens ensenya que mai no es podrà construir el
Regne de Déu si no comencem per alliberar els últims de la
seva humiliació i de la seva misèria. Mai no és podrà arreglar
rés si no fem que els últims siguin els primers. I per a fer això
ens cal conversió.
Aquesta conversió, que és
la que se’ns demana a tots el
dimecres de cendra, no és altra
que convertir el nostre cor per a
orientar-lo a cercar la justícia que
ens condueix a la Vida: ens porta a
la Vida el mirar d’introduir més
justícia i més dignitat entre les
persones, la defensa dels últims, la
compassió pels qui pateixen,
l’acolliment incondicional de tots.
En definitiva ens porta a la Vida el
seguiment de Jesús.
Afortunadament n’hi ha
molts que han escoltat en el seu
cor aquesta crida a la conversió.
Ho llegíem al del Cap del Pont d’abans de la quaresma, i ho
veiem cada dia en tants gestos de solidaritat per part de voluntaris, ONGs, etc. lliurats a denunciar i reparar la injustícia.
Perquè el centre de la nostra fe no és creure veritats sinó
creure en algú que és la Veritat i que ens condueix a la Vida de
Déu: Jesús. Ser Cristià és seguir l’estil de Jesús: mirar de
transformar la pobresa del en la justícia de Déu per als homes.

DIUMENGE,dia 27:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Freixa
i Bosch; Carme Ribas i Vergés)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Maria Prat i Oriols)

dia 2:

DIUMENGE, dia 3:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pepeta
Sellés i Valentí Boix; esp. Jaume Rovira i Ma
Begoña Cuesta)

la campana avisa

CONFIRMACIÓ: Dilluns, dia 28, a 1 quart de 9 es trobarà el

grup de joves que es prepara per a la Confirmació.

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres, dia 30, a les 5,

acompanyada de cants i guitarra, com vam poder tornar a
iniciar el mes anterior. De moment no hi poden assistir altres
persones.
VESPRES: Divendres, dia 1, 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.

PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament en

Jordi Molist i Pastoret, fil de Joan i Núria, nascut a Vic i veí de
Roda de Ter, i la Paula Castells i López, filla de Josep Ma i
Rosa Ma, nascuda a Cervera i veïna de Roda de Ter
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 21, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de Josep Arbós i Alsina, que morí el diumenge a
l’edat de 95 anys. Al cel sigui!

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i per Ucraïna, un de
50 per les necessitats de la parròquia, un de 50 per Càritas i
un de 20 € per les obres de la capella del Sòl del Pont. Moltes
gràcies.

