VIDA PARROQUIAL

ENTERRAMENT
Dilluns passat, dia 4, vam
acompanyar amb la nostra pregària
la família de Joan Casellas Prats, de
88 anys.
AVUI, DIADA DE GERMANOR
Avui és la Diada de Germanor – Dia
de l’Església Diocesana. La col·lecta
anirà destinada a cobrir la quantitat
que la nostra parròquia aporta al
Fons Comú Diocesà, que aquest any
puja a 3.815 euros.
GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
Dissabte que ve, dia 16, a dos quarts
de 7 de la tarda, hi haurà una nova
sessió dels grups de reflexió
cristiana - catequesi.

Diumenge XXXII durant l'any C

Conec molt poca cosa

Jesús,
quan em parles de la vida dels
ressuscitats,
em vols fer comprendre que serà
una realitat molt superior i diferent
del que estem vivint aquí a la terra.
Ara vaig aprenent a estimar
segons els meus criteris i la meva
experiència,
i a partir de les meves necessitats.
Tu, en canvi, m’ofereixes una
comunió d’amor,
tal com la vius amb el Pare i
l’Esperit Sant;
em vols fer participar de la vida
trinitària.
Puc entreveure una mica el que em
proposes,
perquè visc un gran amor
i estic profundament enamorat,
m’adono que en l’amor no hi ha
límits
ni de temps ni d’espai; sempre pot
ser nou!
Constato que la felicitat pot ser tan
gran
que transcendeix els nostres
esquemes.
Confio en tu i et demano
que m’ajudis a començar a viure
la capacitat infinita de vida i d’amor
que hi ha en mi i em fa semblant a
tu.
Josep Codina

Déu de vius

Germans, quedem-nos avui amb una frase evangèlica que ens omple el cor
d’esperança i vida:
“DÉU, NO ÉS DÉU DE MORTS, SINÓ DE VIUS”
Tots nosaltres experimentem que vivim amb un temps convuls, foscos, a on
les persones, els partits, s’aixequen uns contra els altres amb paraules dures,
humiliants; també amb pedres, porres, focs, ferides, força, ràbia... Tot fruit d’un
orgull, d’una polarització de criteris a on no hi ha el diàleg, ni la paraula, ni la
justícia i menys la llibertat per expressar-se al servei i el bé del Poble. Sembla que
s’acaba la tranquil·litat, el benestar de les persones. Tot això ens fa viure una
societat d’agonia....
Què ens passa en el món d’avui?
Que estem traient a Déu de la vida, injectant el déu de la mort en el
cor del Poble.
La vida que ens dóna Ell, el nostre Déu, plena d’amor, la matem i la matem
amb força, amb frivolitat, amb injustícies, amb indiferència de tota mena, perquè
ens creiem que som “déus...” i Déu, sols n’hi ha un.
Així ho va testificar la mare del Macabeus i tots els seus set fills, davant del
rei; i per les seves conviccions profundes i lliures, varen ser torturats, assotats i
despietadament, morts.
D’aquesta història bíblica, han passat molts de segles i aparentment sembla
que estem allà mateix, però els que creiem i tenim la fe arrelada en el Fill del
Pare, sabem que la vida viscuda amb llibertat i respecte envers els altres, ens porta
a viure una vida d’amor, d’estimació, d’esperança, de bones obres i creences, que
conforta els cors, com diu Sant Pau als cristians de Tessalònica.
Germans, animem-nos a ser coherents i testimonis del Regne de Déu en el
món en què ens toca viure; en el treball, en la família, en el barri, en el grup, a la
Comunitat Cristiana, a la nostra societat ... I sents dubte, l’Esperit de Crist
ressuscitat vindrà a tots nosaltres ple de llum, de pau, de justícia, de veritat, de
llibertat i d’unitat.
I DÉU, NAIXERÀ I VIURÀ DE NOU EN EL COR DE LA
HUMANITAT, TOT FENT AMB NOSALTRES, UN MÓN NOU I UNA
VIDA MÉS NOVA PER TOTHOM.
Creiem en l’Evangeli i animem-nos amb Jesús a ser pelegrins fidels de
la història d’avui.

INFORMATIU

Diumenge XXXIII del temps
ordinari (C), 17 de novembre de
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Lectura del segon llibre dels Macabeus (2Ma 7,1-2,9-14)

En aquells dies, set germans, que havien estat detinguts amb la
seva mare, eren forçats pel rei, sota la tortura d’assots i de fuets, a
menjar carn de porc, que la Llei prohibia. Un d’ells, parlant per tots,
digué: «Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? Estem
disposats a morir abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares.»
El segon, a punt d’expirar digué: «Tu ens pots privar d’aquesta vida,
botxí, però el Rei del món, als qui morim per les seves lleis, ens
ressuscitarà a una vida eterna.» Després d’aquests va ser torturat el
tercer. Tragué la llengua de seguida, tan bon punt li ho demanaren,
estengué les mans sense por i digué amb una noble generositat: «Les
havia rebudes del cel, però per fidelitat a les lleis del cel no les planyo i
espero recobrar-les d’allà dalt.» El rei mateix i els de la seva comitiva
quedaren corpresos de la valentia d’aquell noi, que tenia per no res el
dolor de les tortures. Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa
crueltat. A punt d’expirar deia: «Ara que morim a mans dels homes, és
bo de confiar en l’esperança que Déu ens dóna de ressuscitar-nos,
perquè tu no ressuscitaràs pas a la vida.»
Salm responsorial [16,1.5-6.8b.15]

Escolteu-me, Senyor, demano justícia, / escolteu el meu clam;
/ oïu atentament la meva defensa, / surt de llavis que no enganyen.
Els meus passos no abandonen els camins prescrits, / avancen
segurs per les vostres rutes. / Us invoco, Déu meu, i sé que em
respondreu; / us invoco, Senyor, escolteu el que us demano.

Protegiu-me a l’ombra de les vostres ales. / Jo vinc a veure-us
demanantjustícia. /Quanemdesvetlli, uscontemplaréfinsasaciar-me’n.
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians
de Tessalònica (2Te 2,16-3,5)

Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, i Déu, el nostre
Pare, que ens ha estimat tant i ens ha concedit per la seva gràcia un
consol etern i una bona esperança, conforti els vostres cors i els faci
constants en tota mena d’obres bones i de bona doctrina. Finalment,
germans, pregueu per nosaltres: que la Paraula del Senyor es propagui
pertot arreu i sigui glorificada com ho ha estat entre vosaltres, i que Déu
ens alliberi dels homes irresponsables i dolents, perquè no tothom té la

fe. El Senyor és fidel. Ell us farà constants i us guardarà del Maligne. Us
tenim tota la confiança en el Senyor, i sabem que tot això que us
recomanem ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el Senyor encamini els
vostres cors a estimar Déu i sofrir amb constància com ho féu Jesucrist.

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 20,27-38)

En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus
neguen que els homes hagin de ressuscitar. [Per això li proposaren
aquesta qüestió: «Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home
casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt, per
donar descendència al seu germà. Doncs bé: hi havia set germans. El
primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer, i així fins al
setè es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills.
Finalment ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció,
de quin dels set serà l’esposa? Perquè tots set s’hi havien casat.»] Jesús
els respongué: «En el món present els homes i les dones es casen, però
els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i
en la resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir
mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció són iguals que els àngels
i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho
deixa entendre en el passatge de la Bardissa que no es consumia, quan
diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob.
Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè, per a ell tots viuen.»
¿On ens menen els “Menes”? (II part)

Els “Menors estrangers no acompanyats” ens estan posant a caldo. Per molts motius.

Pel seu itinerari i circumstàncies requereixen una atenció de qualitat que no reben
En segon lloc perquè no sabem què fer-ne. Trenquen esquemes pel seu
agosarat historial. Són menors i no els podem tirar a mar (que és el que alguns
voldrien). Necessiten aixopluc i no hi ha prou places per acollir-los. Ni és fàcil ferse’n càrrec. La Direcció General d’Atenció a la Infància, que mai no s’ha
caracteritzat per atendre gaire bé els infants i joves vulnerables, actua una mica a la
desesperada, col·locant els nois que acaben d’arribar on pot. On pot vol dir en
circumstàncies difícils tenint en compte que hi ha pocs centres propis, que
s’improvisa molt, que la ratio entre educadors i menors sol ser insuficient per
atendre’ls i que, com sol passar, es confien uns menors que reclamen una sòlida
experiència professional a gent que tot just acaba els estudis, i en condicions
laborals molt precàries. Ideal per cremar educadors, nois i veïns (conec una escala
de veïns on hi han col·locat 27 nois i dos educadors!).
Mercè Solé (https://elpunxo.wordpress.com/)

