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viure en l’esperança
de la cristiandat
al cristianisme

cultes de la setmana

Dijous passat vam tenir entre nosaltres al claretià Pere Codina
que ens va exemplificar el gran descens en el nombre de
creients i de participants en els sagraments cristians que tots
veiem. Ho atribuïa al gran canvi que ha experimentat la
societat. El que anomenava la fi de la Cristiandat. Degut al
major grau d’autonomia personal, a la fi del pensament mític i
d’alguns valors tradicionals i entre d’altres. Amb aquesta
eliminació es va acabant una religió institucionalitzada
majoritària, i on en endavant els
cristians serem una minoria.
Pel contrari, l’opció cristiana
esperem que guanyi en autenticitat,
els cristians ho volem ser per
voluntat pròpia i no per condicionaments externs. Això faria un
cristianisme més semblant a les
primers comunitats cristianes, sense
tanta incidència institucional, però
més fidelitat a l’Evangeli. En
desconeixem les formes que
adoptarà, segur que seran diferents
de les actuals, però esperem amb
un seguiment més enfortit de Jesús.
És un bany de realitat que ens fa ser,
però, esperançats. Creure que el que realment és important, el
seguiment al Crist, en sortirà clara-ment reforçat. Aquest és el
camí que com a comunitat volem emprendre, i fer-lo amb
esperança. Com ens assenyala l’Evangeli avui, aquest camí el
fem acompanyats de Jesús: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui
m'he de quedar a casa teva».

DIUMENGE,dia 30:
Dimarts,

dia 1:

Dissabte,

dia 5:

DIUMENGE, dia 6:

A les 11,00: Missa cantada (dif. Dolors Crespi i
Vilaregut)
A les 11,00: Missa cantada (difs. família Crosas
Caballeria)
A les 20,00: Missa (difs. Jesús Tadeo; Miquel
Pla i Jutglà; esp. Baldomero i Empar, i filla
Rosalia; en ac. de gr. a la M. de D. del Sòl del
Pont per favors rebuts)
A les 11,00: Missa cantada (difs Narcisa Malian
i Gallart; a la M. de D. de Lurdes)

la campana avisa

PREGÀRIA AL CEMENTIRI: Dimarts, dia 1, a les 4 es farà

la pregària per tots els difunts a la capella del cementiri com és
costum cada any.
CASALOT: Aquest dissabte, dia 29, el Casalot ha celebrat el

dia de l’amic en el que cada infant o jove podia portar un amic
a compartir les activitats. Ja cap el tard s’hi ha celebrat la
castanyada i un sopar lleuger amb pares, monitors, infants i
joves.
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 26, a les 5, es va

celebrar la missa a la Residència després de la celebració de la
castanyada de tots els residents i cuidadores.

CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 21, a 3 quarts de 9 van tenir

trobada de formació els joves que espreparen per a la
confirmació.
ENTERRAMENT: Divendres, dia 28, es celebrà el Funeral

per Mingueta Gil i Palós que morí el dia abans a l’edat de 97
anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € per Agermanament

amb Bobog-Camerun.
En la col·lecta que es va fer diumenge passat per l’hospital que
dirigeix el germà Mirabeau del Camerun, que ens dirigí unes
paraules a la missa, es van recollir 675 € pel seu hospital.
Moltes gràcies.

