ANY XXXIX+ Núm 1745
Diumenge XXXIII durant l’any
13 de novembre del 2022

viure en l’esperança
davant el contratemps

cultes de la setmana

“Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de
pau i no de desgràcia: jo us donaré un futur i una esperança. Ho
dic jo, el Senyor”( Jr 29,11). El versicle del profeta Jeremies posa
en boca de Déu una promesa ferma de pau i esperança. Déu no
envia desgràcies i promet un futur que no fa por, que no inquieta,
no perquè no porti tribulacions ni situacions difícils, sinó perquè
amb l’esperança podem fer-hi front.
Viure sense esperança, ja es prou dur a nivell existencial,
si a més, mirem cap al món que ens envolta, la desesperació
encara pot ser més gran. L’esperança
que els cristians rebem de Déu cal
que l’estenguem a qui ens envolta.
Tant si és proper com si és
desconegut. Ajudant a qui pateix, a
qui ho necessita. L’esperança no
només ha de ser un sentiment joiós
interior, ha de manifestar-se en tots
els aspectes de la nostra vida i del
nostre fer.
Fernando Cardenal, capellà
sudamericà, gran coneixedor de les
desesperances i problemes del seu
poble, afirma convençut: els temps
són tan dolents que haurem de deixar
el pessimisme per temps millors. És
la convicció que dona la fe i el compromís amb les penalitats dels
més pobres.
Contagiar esperança, alhora que es col·labora a solucionar
el contratemps, és un dels millors serveis que podem fer.

DIUMENGE, dia 13:

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

Dissabte,

A les 20,00: Missa (dif. Pere Oliveras)

dia 19:

DIUMENGE, dia 20:

A les 11,00: Missa cantada (pels avis del
Casal; als Sants Cosme i Damià; a la M. de D.
del Sòl del Pont)

la campana avisa

CASALOT: Aquest cap de setmana, dies 12 i 13, infants,

joves i monitors van de colònies a can Curtius, a Sta. Eulàlia de
Puigoriol. Que els vagi molt bé!
El dissabte vinent, dia 19, hi ha trobada dels diferents esplais
de la comarca als locals del Casalot. Alguns ja hi seran a dormir
la nit del divendres.
CONFIRMACIÓ: Els nois i noies que es preparen per la

Confirmació s’han trobat aquest divendres passat, a tres quarts
de nou.
MISSA FAMILIAR: Dissabte vinent, dia 19, hi haurà missa

familiar amb els infants i pares que es preparen per a la
Primera Comunió. Es farà cada tercer dissabte de mes.
DONATIUS: Se n’han rebut un de 60 € per Bobog-Camerun.

Moltes gràcies.

AGERMANAMENT

BOBOG-CAMERUN:

Tenim entre
nosaltres en Richard, un camerunès que ha participat en
diferents projectes al Camerun. Estem contents de ser una
parròquia acollidora de camerunesos quan venen a Catalunya.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “S DE SOLIDARITAT” :

Guardeu-vos la data del 25 per assistir a la
presentació del nou llibre que s’ha fet, com d’altres
anys, on participen 42 il·lustradors i il·lustradores
que amb col·laboració totalment gratuïta han ajudat
a fer-lo artístic i gràfic. Com diu el programa hi
participaran entre d’altres el periodista d’El 9Nou,
Jordi Vilarrodà, i el cantautor de la nostra comarca
Guillem Roma.

