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superar
la pobresa espiritual,
un signe de vida

cultes de la setmana

Els països del primer món s’han desenvolupat molt i en molts
aspectes en els darrers segles. Són inqüestionables els avenços
en medicina, tecnologia, educació, condicions laborals, etc. I
essent això cert, aleshores ens hem de preguntar com és
possible que aquest mateix primer món desenvolupat fomenti
avui desigualtats socials tan terribles, guerres arreu del planeta i
hagi generat una crisi climàtica com la que vivim. I és que
potser ens hem preocupat massa de
progressar en allò que és material, en
crear ideologies polítiques, però hem
menyspreat el desenvolupament
espiritual.
Sense l’espiritualitat fàcil-ment
perdem l’esperança i l’home és un
ésser que necessita viure amb
esperança: una esperança lligada al
seu desig d’absolut, d’amor i de
llibertat. No desenvolupar aquesta
dimensió
espiritual
ens
porta
directament al desastre com a
espècie. I aquí els cristians tenim una
proposta a fer al món: Jesús.
Jesucrist és el mestre que
ensenya sobretot amb els seus actes i
amb la seva actitud envers els oblidats, els oprimits i els febles.
És la intervenció última i definitiva de Déu en la història. Si el
deixem entrar en les nostres vides Jesús -Déu- s'introdueix en
la nostra història personal, la transforma des de dins i l'estira
cap a la plena realització. Una realitat només comprensible a
la llum de la Pasqua: «Ara jo us enviaré el do que el Pare ha
promès, i vindrà sobre vosaltres»

DIUMENGE,dia 29:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Font i
Juvanteny; Marias Mas i Masoliver)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Ramon Bufí i Font)

dia 4:

DIUMENGE, dia 5:

A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa
Rosanas)

la campana avisa

MISSA A LA RESIDÈNCIA: Divendres, dia 27, a les 4, al

jardí de can Planoles, amb assistència de tots els residents,
cuidadores i de molts familiars, es celebrà la missa funeral per
totes les persones de la Residència que havien mort durant els
anys de Covid, per a les quals no s’havia pogut fer cap acte de
reconeixement.
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 1, a les 8, es

trobaran tota una colla de cristians, que s’han reunit diferents
vegades aquest curs, per parlar sobre el tema “La cura, el nou
llenguatge de la compassió”, tema que es va exposar a la
conferència de dimecres passat.
PRIMERES COMUNIONS: Avui, dia 29, i diumenge, dia 5,

nou infants celebraran la Primera Comunió, acompanyats dels
seus pares i de tota la comunitat que s’aplega cada diumenge.
Més endavant la celebraran dos infants més que s’han
preparat aquest curs.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 250 € per Càritas. Moltes
gràcies.

