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viure en l’esperança
tot estimant

cultes de la setmana

«Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la
tribulació, constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les
necessitats del poble sant. Practiqueu amb deler l'hospitalitat.
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. Alegreuvos amb els qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren. Viviu
d'acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó
poseu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No
torneu a ningú mal per mal; mireu de fer el bé a tothom.» (Ro
12, 12-17)
Aquestes paraules de sant Pau
resumeixen l’actitud d’aquell qui ha
rebut la Bona Nova de Crist i vol
seguir els seus camins. Davant les
dificultats del món Jesús ens demana
que estimem. Qui estima no perd
l’alegria ni l’esperança: siguin quines
siguin les circumstàncies, sempre puc
decidir confiar, sempre puc decidir
estimar. Potser no tinc raons per a
perdonar aquella persona, però
decideixo de fer-ho. Potser no tinc
raons per a estimar aquella persona,
però decideixo de fer-ho.
Aquell que estima de veritat (Déu), no pot fer altra cosa
que estimar. Qui estima no odia, no ofèn, no ataca, no desitja
mal als altres. Aquest és el Déu que ens mostra Jesús, aquest és
el Pare. La nostra resposta, en la vida, ha de ser la
conseqüència d’haver entès qui és Déu (aquell que estima) i
què és allò que Déu vol que jo faci (estimar).
Siguin quines siguin les circumstàncies sempre podem
decidir estimar i permetre que l’esperança que ens ve de Crist
ens ompli d’alegria.

DIUMENGE, dia 2:
Dissabte, dia 8:
DIUMENGE, dia 9:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquel Freixa i
Bosch)
A les 20,00: Missa (dif. Joan Puigoriol i
Aumatell)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Jesús Roquer i
Sansalvador; als Sants Cosme i Damià, Sta.
Llúcia, Sta. Helena, Sta Rita, Sta. Teresa de
Jesús i a la Sda. Família)

la campana avisa

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dijous, dia 6, a dos

quarts de nou, es reuniran els components del grup, de la
parròquia i de la comarca, que treballen per Bobog-Camerun,
per parlar dels projectes que porten endavant i de les noves
activitats per a aquest curs.
Components del grup s’entrevistaran, dilluns, amb l’alcalde
d’Hostalets, dimarts amb el de St. Pere de Torelló i divendres
amb el de Calldetenes, ajuntaments que ajuden el Camerun.
Dimarts, dia 4, a dos quarts de vuit, hi ha reunió de la Junta
d’Agermanament a Barcelona de la que formen part membres
de la nostra delegació
VESPRES A MONTSERRAT: Divendres, dia 7, la colla de

parroquians que per Advent i Quaresma es troben per fer la
pregària de vespres, assistiran a la pregària vespertina amb els
monjos del monestir a l’església de Montserrat. Abans el pare
Ignasi Fossas, anterior prior, els farà una xerrada sobre la
Litúrgia de les Hores. Hi aniran amb autocar que sortirà havent
dinat.
PRIMERA COMUNIÓ: Els pares que desitgin inscriure el seus

fills a la catequesi ja ho poden fer durant tots els divendres a la
tarda.
CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que vulguin formar part d’un

grup de Confirmació poden apuntar-se al despatx parroquial.
Cal que facin o hagin fet 3r d’ESO.

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per Càritas. Moltes

gràcies.

