VIDA
PARROQUIAL
La segona setmana té com a tema el
ECONOMIA 29-9-19

HA COMENÇAT EL MES
MISSIONER EXTRAORDINARI

Dimarts passat, dia 1 d’octubre, va
iniciar-se el Mes Missioner
Extraordinari, convocat pel papa
Francesc, amb el lema: “Batejats i
enviats: l’Església de Crist en missió
en el món”. A la diòcesi de Girona,
es va donar el tret de sortida a aquest
mes amb la missa que el bisbe
Francesc va presidir aquell dia al
convent que les Carmelites
Descalces tenen a l’avinguda
Montilivi, a la ciutat de Girona.
Aquesta primera setmana està
centrada en el tema de la trobada
personal amb Jesucrist viu en la seva
Església: Eucaristia, Paraula de Déu,
pregària personal i comunitària.

Josep Codina

Diumenge XXVII durant l'any C

Una fe que ha de créixer en
nosaltres mateixos

Fa alguns mesos, en una d’aquestes
entrevistes que apareixen a les
contraportades dels diaris, un escriptor el
nom del qual, sincerament, no recordo,
afirmava: “Si no vius com penses, acabes
pensant tal com vius”. Aquesta expressió l’autor la posava en relació amb
la crisi de moltes ideologies en veure’s arrossegades per interessos i
comportaments molt allunyats dels que inspiraren el seu naixement. Una
frase com aquesta suscita múltiples i particulars reflexions. Una d’elles pot
ser que les conviccions d’una persona, al cap i a la fi, acaben alimentant-se
de la manera quotidiana com s’actua, com es fan les coses. Si no hi ha
concordança entre la manera de fer d’un individu i les seves conviccions,
al final seran les conviccions, els seus pensaments els que s’acabaran
adaptant (o arrossegant) al seu estil de vida. En aquesta correspondència
també podríem incloure la fe. Sembla poc raonable pensar que unes
creences es puguin sostenir si llavors acaben sent oposades a les nostres
pràctiques habituals.
A l’Evangeli d’avui alguns apòstols demanen a Jesús que els doni
més fe, com si la fe fos una qüestió de matemàtiques, d’acumular
quantitats, com si es pogués produir en una fàbrica o depengués d’un gest
de generositat o de gràcia que et concedeix, quasi de forma miraculosa, la
divinitat. Lluny d’això, créixer en la fe també vol dir viure de manera
conseqüent amb uns principis, amb uns valors que, en aquest cas, eren els
que practicava Jesús. Potser d’aquesta forma, també nosaltres acabarem
enfortint la fe que anhelem. Potser el fet d’esdevenir “servidors sense cap
mèrit”, com demana Jesús, al final de l’Evangeli, sigui una de les claus per
nodrir la nostra fe.

INFORMATIU

Diumenge XXVIII del temps
ordinari (C), 13 d'octubre de 2019.
2RE 5,14-17 / Sl 97 / 2TM 2,8-13 /
LC 17,11-19
C.E.ANEM, A CAMINAR
Sortida dia 12 d´octubre a RIERA
CALDES DE MONTBUI

testimoni: els sants, els màrtirs de la
missió i els confessors de la fe,
expressió de les Esglésies disperses
arreu del món.
GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
Aquest primer dissabte d’octubre han
començat les sessions dels grups de
reflexió cristiana – catequesi. La propera
tindrà lloc el dia 19 d’aquest mes.
La riquesa de la fe
Jesús,
la fe obre un horitzó a la meva vida
iemfadescobrirlagrandesadelapersona:
dona sentit a la meva existència
i als esforços de fidelitat que vaig fent.
La fe unifica tot el meu ésser;
fa néixer en mi una sensació de pau i
d’equilibri
i em dona fermesa i seny.
Estic content d’haver cregut
i d’haver confiat en tu.
Vull esforçar-me per seguir-te
posant, en el cor i en la ment,
el missatge salvador i humanitzador
de la teva paraula, la Bona Nova,
que m’ajuda a assimilar l’amor del Pare
i em porta a viure com a fill seu.
Crec sincerament el que em reveles,
encara que no ho comprenc del tot.
Augmenta i enforteix la meva fe.
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Col·lecta.............................. 104,35
Caixetes.................................11,01
Caixetes Càritas: ...................... 7,01
Caixetes ciris ......................... 34,88
Menjador............................... 50,00
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LECTURA DE LA PROFECIA D'HABACUC (HA 1,23.2,2-4)

Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu, cridaré:
«Violència», i no em salvareu? Per què deixeu que vegi aquestes
calamitats i contempli tantes penes? Tinc davant els ulls devastacions i
violències; hi ha baralles i s’aixequen discòrdies. El Senyor em
respongué: «Escriu una visió, grava-la sobre tauletes d’argila, que es
puguin llegir corrents. És una visió per a un moment determinat, que
aspira al seu terme, i no fallarà. Espera-la, si es retardava; segur que
vindrà, no serà ajornada. »L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur,
però el just viurà perquè ha cregut.»

SALM RESPONSORIAL [94,1-2.6-7.8-9]

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, / aclamem
la Roca que ens salva; / presentem-nos davant seu a lloar-lo, /
aclamem-lo amb els nostres cants.
Veniu, prostrem-nos i adorem-lo, / agenollem-nos davant
el Senyor, / que ens ha creat, ell és el nostre Déu, / i nosaltres
som el poble que ell pastura, / el ramat que ell mateix guia.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: / «No enduriu
els cors com a Meribà, / com el dia de Massà, en el desert, /
quan van posar-me a prova els vostres pares, / i em temptaren,
tot i haver vist les meves obres».
LECTURA DE LA SEGONA CARTA DE SANT PAU A
TIMOTEU (2TM 1,6-8.13-14)

Estimat, et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu
que portes en virtut de la imposició de les meves mans. L’Esperit que
Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de fermesa, d’amor i de seny.
Per tant, no t’avergonyeixis ni del testimoni que donà el nostre Senyor
ni de mi, que estic empresonat per ell; tot el que has de sofrir
juntament amb l’obra de l’evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que
Déu ens dóna. Tingues com a norma la doctrina sana que has escoltat

dels meus llavis, i viu en la fe i en l’amor de Jesucrist. El tresor que t’ha
estat confiat és valuós. Guarda’l amb la força de l’Esperit Sant que viu
en nosaltres.

LECTURA DE L'EVANGELI SEGONS SANT LLUC
(LC 17,5-10)

En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor: «Doneu-nos més
fe.» El Senyor els contestà: «Només que tinguéssiu una fe menuda com
un gra de mostassa, si dèieu a aquesta morera: “Arrenca’t de soca-rel i
planta’t al mar”, us obeiria. »Suposem que algú de vosaltres té un
esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp, li dieu
mai que entri de seguida i segui a taula? No li dieu, més aviat, que
prepari el sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i
beveu, i que ell menjarà i beurà després? I quan l’esclau ha complert
aquestes ordres, qui ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu
complert tot allò que Déu us mana, digueu: “Som servents sense cap
mèrit: no hem fet altra cosa que complir el nostre deure”.»

" viure amb menys ..."

Ubuntu és una filosofia originària de l’Àfrica austral que difon i
promou la idea d’interdependència i vincle universal de tota la
humanitat. S’ha arribat a traduir com a “jo sóc, perquè tu ets”, i es va
divulgar àmpliament a partir de la democratització de la República de
Sud-Àfrica i la popularització que en feu l’arquebisbe i Nobel de la Pau
Desmond Tutu. Ha tingut una gran influència com a base de processos
de pau, no-violència i justícia social iniciats en diferents països africans
els darrers trenta anys.
En la filosofia Ubuntu, per ser humà s’ha de practicar el donar, el
rebre i el traspassar als altres els bens de la terra. La postura ètica dels
homes i les dones és tenir cura dels altres. El lema Ubuntu és que hom
és persona mitjançant els altres i que la vida es preserva a través de la
cura mútua i del compartir, i per això la importància de la comunitat:
dels vius, dels ancestres i dels que encara no han nascut. A més, el
concepte de vida s’amplia al medi ambient i a la seva preservació.
Joan Carrera i Carrera, de Cristianisme i Justícia quadern 214

