VIDA PARROQUIAL

ENTERRAMENT
Dimarts passat, dia 6 d’agost, vam
acompanyar amb al nostra pregària
la família de Matilde Barrera
Cerdan, de 60 anys.
ASSUMPCIÓ DE MARIA
Dijous que ve, dia 15 d’agost,
celebrarem la solemnitat de
l’Assumpció de la Mare de Déu. La
missa serà a les 12 del migdia.
També hi haurà la missa de la vigília
el dimecres a les 8 del vespre.
DISSABTE, CELEBRACIÓ DE
LA PARAULA
Excepcionalment el proper dissabte,
dia 17, a les 8 del vespre no hi haurà
missa sinó celebració de la Paraula i
distribució de la Comunió.

Diumenge XIX durant l'any C

He d’estar a punt

Jesús,
em convides a viure el present
amb una perspectiva de futur.
Em recordes que la meva vida a la
terra
és transitòria i que aviat s’acabarà.
La mort del cos em farà fer el pas
definitiu
cap a allò que viuré per sempre.
Serà l’hora de la veritat i de la
llibertat,
perquè descobriré i comprendré el
valor autèntic
de la vida, de les persones i de les
coses.
Per això, em convides a tenir-ho
present
i a estar sempre a punt per acollir-te,
quan vindràs a buscar-me
per conduir-me a la Casa del Pare.
Com que allà tot és amor, em
demanes que,
des d’ara, m’esforci per viure una
vida d’amor
i que lluiti per eliminar tot allò que
no és amor.
Josep Codina

Núm. 809

“-No tingueu por, petitramat: el vostre Pare es complau adonar-vos el Regne.-”
Quines paraules tan convincents ens diu Jesús en l’Evangeli. El fet
d'aprofundir-les, et dóna una confiança plena de llibertat, gratuïtat i felicitat.
Quèés iseràpernosaltres aquestRegnefutur? Aquest Regnequenotindràfi?
Serà, el regne que comencem avui, ara i aquí a la terra, amb tots els
nostres, que creiem fermament.
I CREIEM, EN EL
• Regne de pau i justícia...
• Regne de vida i amor.....
• Regne de joia i fraternitat...
• Regne de veritat i paraula...
• Regne de fe i confiança...
• Regne de goig i alegria...
• Regne de compassió i misericòrdia...
Aquesta és la clau segura per viure i estar en el Regne que el Pare
ens ha preparat per començar a viure’l ja aquí a la terra
• Aquest regne, de ser portadors de pau dins la família...
• Aquest regne, de viure amb un somriure d’amor per tothom...
• Aquest regne, de sentir-se germans de tots els homes de la terra...
• Aquest regne, de dir sempre la paraula autèntica plena de vida.
• Aquest regne, de fe i confiança que porta arreu del mon la llavor de
la justícia...
• Aquest regne de goig que neix dins del cor, al tenir en nosaltres a
Jesús de Natzaret...
• Aquest regne universal que obre els braços misericordiosos, a totes
les persones de diferents cultures.
Si així caminem tots plegats, els estels del cel i de la terra brillaran
plens d’amor i felicitat.
Com Església comencem aquest nou camí.
p.v.ll.

INFORMATIU

Diumenge XX del temps ordinari
(C) , 18 d'agost de 2019.
Jr 38,4-6.8-10 / Sl 39 / He 12,1-4 /
Lc 12,49-57

11 d'agost del 2019

FULL

ECONOMIA 4-8-19
Col·lecta.............................. 67,754
Caixetes...................................7,84
Caixetes Càritas: ...................... 0,92
Caixetes ciris ......................... 26,80
Menjador............................... 30,00
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Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 18,6-9)

Aquella nit de la sortida d’Egipte havia estat anunciada per endavant als
nostres pares perquè se sentissin encoratjats en veure acomplerts els juraments
en què havien cregut. El vostre poble esperava la salvació dels justos i la perdició
dels enemics. Amb un mateix fet castigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria
a nosaltres, que vós havíeu cridat. Els fills sants d’un poble bo oferiren víctimes
invisibles, es comprometeren a observar aquesta llei divina: tot el poble sant
havia de participar igualment dels béns, com havia participat dels perills.
Després entonaren per primera vegada els cants de lloança dels pares.

Salm responsorial [Sl 32,1.12.18-19.20.22]
Justos, aclameu el Senyor, / fareu bé de lloar-lo, homes rectes. / Feliç la
nació que té el Senyor per Déu, / feliç el poble que ell s’ha escollit per heretat.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui esperen en l’amor
que els té; / ell els allibera de la mort, / i els retorna en temps de fam.
Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili nostre i escut que ens
protegeix / Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és
l’esperança que posem en vós.
Lectura de la carta als cristians hebreus (He 11,1-2.8-19)

Germans, creure és posseir anticipadament els béns que esperem, és
conèixer per endavant allò que encara no veiem. L’Escriptura ha guardat la
bona memòria dels antics, perquè havien cregut. Gràcies a la fe, Abraham,
quan Déu el cridà, obeí a la invitació d’anar-se’n a la terra que havia de
posseir en herència. Sortí del seu país sense saber on aniria. Gràcies a la fe,
residí en el país que Déu li havia promès com si fos un foraster, vivint sota
tendes igual que Isaac i Jacob, hereus com ell de la mateixa promesa. És que
esperava aquella ciutat ben fonamentada que té Déu mateix com a arquitecte
i constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era estèril, Abraham
obtingué la capacitat de fundar un llinatge, tot i la seva edat avançada; i és
que va creure en la fidelitat de Déu, que li ho havia promès. Per això d’un
sol home, ja caduc, en nasqué una descendència tan nombrosa com les
estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar.
Tots aquests moriren en la fe, sense haver posseït allò que Déu els
prometia, sinó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, i confessant que eren
estrangers i forasters en el país.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 12,32-48)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No tingueu por, petit
ramat: el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne. Veneu els vostres
béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. Feu-vos bosses que no
s’envelleixin, aplegueu-vos al cel un tresor que no s’esgotarà; allà els lladres
no s’hi acosten ni les arnes no fan malbé res. On teniu el vostre tresor hi
tindreu el vostre cor.
»Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu com els
criats, que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces per poder
obrir la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats que l’amo trobarà
vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat passarà a servir-los
d’un a un. Feliços si els trobava sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a
la matinada. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l’hora que el
lladre vindria, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt
també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»
Els més vulnerables des de la nostra mirada (IV part)
Aquesta pobresa, òbviament, pot conduir a una situació de risc d’exclusió
social. Paral·lelament, i especialment entre les persones extracomunitàries, aquesta
pobresa fins i tot pot arribar a fer-les “sospitoses” als ulls de la resta de ciutadans.
Aquestes sospites, basades de manera recurrent en un coneixement superficial o
imprecís de les condicions de vida reals d’aquestes famílies, esdevenen un dels
embrions que generen els principals arguments dels discursos estigmatitzants de la
societat receptora.
L’estudi qualitatiu recull impressions com la d’una informant marroquina,
que afirma que se sent “contenta però també trista, perquè vaig deixar els fills a
Marroc”, però que també valora que “aquí la gent respecta més els altres”. Un
testimoni hondureny, en canvi, considera que “malgrat no tenir feina i estar sols,
ens anem adaptant”. Un altre testimoni hondureny alerta que la violència al seu
país és la causa del seu desplaçament: “allà et poden matar per robar-te cinc
euros”. Un senegalès, d’altra banda, descriu un “desig per viatjar”. Com veiem,
doncs, les circumstàncies i motivacions són diverses. Tanmateix, l’estudi constata
l’estreta vinculació que pot haver-hi entre la pobresa i l’exclusió social, és a dir, que
poden arribar a ser fidels companys de viatge en múltiples processos migratoris.
M. Dolors Puigdevall Dalmau
Directora de Càritas Diocesana de Girona

