ANY XXXIX+ Núm 1717
Diumenge V de QUARESMA
3 d’abril del 2022

quaresma vers la
VIDA
del totalitarisme
al respecte
a la justícia
vs comunitat

cultes de la setmana

Hi ha plagues de moltes menes, algunes de molt palpables
com les d’insectes, de contaminació, de malalties; n’hi ha
d’altres que podríem anomenar culturals o polítiques,
aparentment no tan manifestes, però amb unes conseqüències
devastadores, com són tots els feixismes, els totalitarismes. N’és
una mostra ben crua la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, o
la guerra de l’Irak per part de països occidentals, el nazisme
alemany, o, mirant la nostra
història, el feixisme franquista.
Tots els totalitarismes s’han
caracteritzat per matar milions de
persones innocents, destruir països, sembrar sofriment, sempre
amb la raó que dona la força, mai
amb la força de la raó. S’han
distingit pel menyspreu del
respecte a l’altre, per oblidar que
tota persona ha de ser escoltada
perquè té una dignitat. I el més
perillós és que aquesta taca es vagi
estenent dins la societat, entre
nosaltres, sense adonar-nos-en, com sembla que passa quan
enyorem poders forts, quan fem cas omís del diàleg. A la
nostra societat convivim persones amb pensars ben diferents
que mai ens haurien de fer oblidar que han de ser contemplats
des del respecte més profund.
Tot totalitarisme, també el que a vegades ha tingut la
mateixa Església, va per camins no evangèlics. L’estil de Jesús
era el d’escoltar cadascun, també els més petits, veure en tota
persona un fill estimat de Déu, algú amb dignitat plena.

DIUMENGE, dia 3:

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

Dissabte,

dia 9:

A les 20,00: Missa (difs. Dolors Crosas i
Caballeria; Dolors Parés i Bover; Ramon)

DIUMENGE,dia 10:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Emília
Casacuberta i família)

la campana avisa

BENEDICCIÓ DELS RAMS: Es farà diumenge vinent, dia

10, a les 12, al pati del Centro, darrera l’església.

MISSA FAMILIAR: Es farà el dissabte vinent, dia 9, vigília de

Rams, com a preparació a la Setmana Santa per als infants.

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 5, a les

7, hi ha reunió online de la Comissió Executiva de la que la
delegació d’Osona forma part.
ESGLÉSIA NETA I POLIDA: Dijous, dia 7, a 2 quarts de 4,

el grup responsable es trobarà per deixar l’església neta i polida
per a la Setmana Santa. Farà el mateix el grup responsable de
la capella del Sòl del Pont. Moltes gràcies.
VESPRES: Divendres, dia 8, a les 7, es farà la darrera

pregària de vespres d’aquest temps de Quaresma als locals
parroquials. Tots hi som convidats.
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA:

Dimarts Sants, dia 12, a 2 quarts de 9, celebració del perdó
després d’uns anys de no poder-ho fer. Tots estem convidats a
demanar i rebre el perdó per preparar-nos per les festes santes.

ENTERRAMENT: Dijous, dia 31, es celebrà el Funeral i

l’Enterrament de José Ma Álvarez i Sánchez, que morí el
dimarts a l’edat de 76 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € per Ucraïna, un de
50 per les necessitats de la parròquia, un de 40 per BobogCamerun, i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies.

