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viure en l’esperança
des de la fe

Escolteu-me, els qui busqueu de ser salvats i em cerqueu a mi,
el Senyor! Mireu de quina roca us han tallat, de quina pedrera
heu estat trets. Poble meu, escolta’m a mi, el Senyor! Nació
meva, estigues atenta! Aviat sortirà de mi un decret, una ordre
meva serà llum de tots els pobles. Escolta’m, poble, tu saps que
et salvo; tu tens en el cor el meu decret: no tinguis por de les
injúries dels homes, no t’acovardeixis pels seus ultratges. (Is 51,
1.4.7)
Aquestes paraules del profeta
Isaïes ens interpel·len a tots i
cadascun de nosaltres posant
l’accent en Déu. Un clam fet des
de la fe i que ens convida a estar
atents i actius. Atents en relació
amb els altres tot acompanyant-los,
sense venjança, sense mentida,
mirant la vida i la joia de la vida.
Actius en el nostre dia a dia
ajudant a trobar la pau on no n’hi
ha, l’amor on ha desaparegut, la
solidaritat on i a qui faci falta i ser
forts davant les dificultats, vinguin
d’on vinguin.
Déu ens fa costat. Escolta a qui
pateix, demana que ens revelem contra les injustícies, que no
tinguem por d’aquells o d’allò que ens pot provocar
inseguretat. És un Déu que estén la mà i que, alhora, ens
demana que no defallim i que actuem amb el cor, és a dir,
pensant en el bé. És a aquest Déu a qui hem d’escoltar i a qui
hem de seguir.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 6:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Narcisa
Malian i Gallart; Carme Ribas i Vergés; a la M.
de D. de Lurdes)

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Mingueta Gil i Palós)

dia 12:

DIUMENGE,dia 13:

A les 11,00: Missa cantada (dfs. Joan
Masoliver i Carós; esp. Jaume Castanyer i
Carme Sala; a St. Antoni i Sta. Elena)

la campana avisa

CASALOT: El cap de setmana vinent, dies 12 i 13, infants,

joves i monitors van de colònies a can Curtius, a Sta. Eulàlia de
Puigoriol. Que els vagi molt bé!
Aquest dissabte, dia 5, un grup de mares i pares del Casalot
s’han trobat per preparar unes sessions de celebració-pregàriareflexió que organitzaran periòdicament amb els nens i joves
del Casalot.
AGERMANAMENT BOBOG-CAMERUN: Dilluns i dimecres

membres d’aquest grup es reuniran amb alcalde o regidora
dels ajuntaments de Taradell i Torelló per agrair-los els ajuts i
demanar-los subvenció per nous projectes.
Dijous passat i dijous vinent s’han reunit i es reuniran membres
de Càritas i el regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament per
anar preparant la Setmana Solidària.
ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 2, es celebrà el Funeral

per Antònia Fontserè i Casasas, que morí el dilluns a l’edat de
81 anys; dijous el d’Encarna Ureña i Moral, que morí el
dimarts a l’edat de 94 anys; també dijous el de Ramon Roura i
Viladecàs, que morí el dimarts a l’edat de92 anys. Al cel siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut un de 30 € per les necessitats de

la parròquia. Moltes gràcies.

