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El conte del tigre i la guineu
Sobre la responsabilitat, el compromís i el fet de pensar en els altres
Explica una faula que anava un home pel bosc i va veure una pobra guineu que
havia perdut les potes, segurament perquè havia caigut en alguna trampa.
L’home es preguntava com podia viure l’animal si no podia caçar. Tot d’una va
veure arribar un tigre que portava una presa a la boca. El tigre va menjar, i un
cop estava ja tip va deixar la resta a la guineu mutilada.
A l’endemà l’home va tornar a veure
la mateixa escena, de manera que
va pensar com era de meravellós Déu,
que cada dia alimentava la guineu
per mitjà d’aquell tigre. Aleshores
es va dir: “Jo també em quedaré
en un racó, confiaré plenament en Déu
i Ell em donarà tot el que necessito”.
I així ho va fer durant uns quants dies.
Però no passava res. I va arribar
a un punt tal que el pobre
estava a les portes de la mort.
És aleshores que va sentir
una veu que li deia: “Però
¿què fas? ¿Com pots arribar a
estar tan equivocat? Fes el favor
de deixar d’imitar la guineu
mutilada i segueix l’exemple del
tigre!”
Reflexionem-hi bé: Si tothom pensa només en ell mateix, les coses no poden
anar bé. Si tots pensem que les coses les faran els altres, o -fins i tot- que les
farà Déu, estem ben equivocats. Que cadascú miri què pot fer pels altres. No
ajudarem a millorar res si –motivats- no ens hi impliquem.
(de Pep Alaman, adaptació)

El papa Francesc: canviem el món!
«Em sembla que puc dir que falten voluntat i determinació política per aturar la
cursa pels armaments i posar fi a les guerres, per passar amb urgència a les
energies renovables, als programes dirigits per assegurar l'aigua, el menjar i la
salut per a tothom, i invertir pel benestar comú tots els grans capitals que
romanen inactius en els paradisos fiscals.
Els canvis globals estan cada vegada més influenciats per les accions humanes.
Per tant també es necessiten respostes adequades per salvaguardar la salut del
planeta i les poblacions. La salut està en perill per totes les activitats humanes
que utilitzen combustibles fòssils i la desforestació del planeta. La comunitat
científica, després d'haver avançat en la identificació d'aquests riscos, ara ha de
proposar solucions vàlides i persuadir les empreses i els seus líders perquè els
persegueixin».
(Discurs del papa Francesc als 80 participants en la Plenària de la
Pontifícia Acadèmia de les Ciències – Dilluns, 12 de novembre de 2018 Sala del Consistori del Vaticà)

PREGUEM AMB EL MÒBIL
Avui el telèfon mòbil, lluny de ser un motiu de distracció, de diversió o d’evasió,
pot ser una excusa per pregar i un mitjà per relacionar-nos amb Déu. Què tindrà
aquest aparell que no sortim de casa sense ell. La seva capacitat de
comunicació, fins i tot amb l’Internet, les fotos que tenim guardades, o la llarga
llista de contactes...
En qualsevol lloc que un es trobi, assegut en
una església, descansant a la vora del mar,
a l'ombra d'un arbre, a la part alta d'una muntanya
o només a la seva habitació... ningú no ens
impedeix treure el mòbil i fer una trucada.
Aquesta trucada pot ser una crida a Déu:
"Sóc aquí, Pare bo!"
Déu sempre està a l'escolta, amb total cobertura,
esperant que l’interpel·lin, o per exposar-li
amb naturalitat i senzillesa els problemes que
ens ocupen o preocupen. D'això es tracta
precisament. Això és pregar.

Ara donem una ullada als contactes del nostre telèfon: Tots tenim en llista els
noms dels familiars, amics, persones conegudes o que es relacionen amb
nosaltres. Aquest matí podem fer present a algunes de les persones de la nostra
llista de contactes, que per algun motiu avui els sentim una mica allunyats de
nosaltres, o amb els quals fa temps que no parlem o no tenim notícies seves ...
El parlar i demanar pels altres és una de les maneres més boniques de pregar.
La pregària és com carregar la nostra bateria espiritual. ¿Què passa amb telèfon
si el seguim fent servir i mai el carreguem? La resposta és òbvia. La bateria es
descarrega i tard o d'hora el telèfon deixarà de funcionar fins que sigui novament
carregat. De la mateixa manera no podem permetre'ns el luxe de no pregar.
Preguem tots junts amb l'oració que ens va ensenyar Jesús: Parenostre...

Breu calendari del novembre i desembre del 2018
NOVEMBRE
Diumenge 18

MISSA FAMILIAR, a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes del 2n
curs de Catequesi de preparació a la Primera Comunió.

Dilluns

19

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

20

PREGÀRIA, des de les 20:30 h a les 21:00 h

DESEMBRE
Diumenge 2

Inici del temps d’ADVENT – Primer diumenge d’Advent

Dimarts

4

PREGÀRIA, des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dissabte

8

FESTA de la IMMACULADA CONCEPCIÓ
- Misses com tots els dies festius

Divendres 14

Reunió del grup de Pastoral de la Salut, a les 17:00 h.

Diumenge 16

MISSA FAMILIAR, a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes del 1r
curs de Catequesi de preparació a la Primera Comunió.

Dilluns

17

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

18

PREGÀRIA, des de les 20:30 h a les 21:00 h

Divendres 21

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ, a les 21:00 h

Dissabte

CONCERT de NADAL – a les 21:00 h, a favor de l’Oncolliga

22

Diumenge 23

Col·lecta a favor de Càritas en la Campanya de Nadal

Dilluns

MISSA del GALL a les 23:30 h, amb la introducció del “Cant de la
Sibil·la”, a càrrec del Cor del Centre Moral
- No hi haurà la missa de la vigília a les 20:00 h
Hi haurà la MISSA del POLLET, a la parròquia del
Patriarca Abraham, a les 20:00 h

24

Dimarts

25

NADAL – Misses a les 11:30 i a les 13:00 h
Alerta! No hi haurà la missa de les 10:00 h.

Dimecres 26

SANT ESTEVE – Només hi haurà missa a les 20:00 h

Diumenge 30

Festa litúrgica de la Sagrada Família.

LOTERIA de NADAL: Ja

tenim els talonaris i les participacions del

35.327

número
en butlletes de 2 euros i a benefici de la conservació de la
casa “El Bagís”. Podeu demanar-los després de les misses del diumenge o al
despatx parroquial en l’horari d’atenció de dimarts, dimecres i divendres.

PREGUEM DE VIURE, ESTIMANT
(segons el text de Marc 12,38-44)

Senyor,Tu sempre has estat senzill i autèntic,
ens parles del valor de les coses petites
i ens demanes que no ens deixem enganyar
per la mirada superficial o per les aparences.
Ens pot resultar fàcil donar allò que ens sobra,
encara que si som sincers, podem pensar
que les seguretats mai quedaran cobertes del tot;
i ens costa de ser solidaris amb els que malviuen.
Ens dius de compartir més el que som i tenim...
Ens recomanes que ho fem des de l’anonimat,
tot recordant-nos que el gest fraternal i caritatiu
serà més autèntic si brolla del cor i amb sacrifici.
Senyor, Tu que coneixes veritablement l’interior
dels nostres cors, fes que el teu amor gratuït
sigui font de servei alegre, i fes que el compartir
sigui sempre un compromís humil, sincer i generós.
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