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UNA HISTÒRIA D’AMOR
Hem començat un any nou, deixant enrera les festes de Nadal i, només
d’aquí dues setmanes començarem la Quaresma, que aquest any la
Pasqua és molt baixa..
Si l’Any Litúrgic el contempléssim com un reportatge cinemato-gràfic,
aquest començament d’any el viuríem com molt accelerat.
De fet, l’Any Litúrgic no deixa de ser un reportatge, un preciós
reportatge que recull la història, una història d'amor, viscuda entre Déu i
l'home. Un reportatge per celebrar i viure aquesta història d'amor. Un
reportatge que comença amb la creació de Déu, la bondat de Déu que es
vessa en el temps, continua amb unes relacions entre l'humà i el diví, per
culminar amb la nova creació, la de l'home nou, i que ens mostra dos
punts especialment significatius: l'Encarnació i la Resurrecció.
Aquest mateix diumenge, Sant Lluc, que ja deu tenir ben pensat i
planificat el fil de la narració sobre Jesús i el seu Esperit, des de l’inici
de la seva predicació, ja ens prepara pel final: Jesús és i serà rebutjat;
des del principi fins al final les forces de l’odi el volen matar, el volen
fer desaparèixer. El seu amor als pobres, als empresonats i als oprimits
xocarà frontalment contra aquells que volen ser els rics, els amos de tots
i els tirans que volen sotmetre a tothom.
De moment, en l’escena de l’evangeli d’aquest diumenge, Jesús en surt
incòlume “passant pel mig d’ells “ i deixant-los en el seu odi. Vindrà un

dia que Jesús ja no el deixaran “passar” i morirà a les seves mans. I
morirà estimant-los i perdonant-los.
És veritat: L’Any Litúrgic el podem contemplar –i viure’l- com UNA
HISTÒRIA D’AMOR.
.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
.

Defunció:
SANT GUIM DE FREIXENET:
El 22 de gener morí als 98 anys Pilar Lujan i Montero, casada amb
Delfin Morros i Piñol.
El nostre condol als familiars.
Horaris:
Dimarts, 5 de febrer.
CERVERA: 8 vespre Completes (Festa del Santissim Mistèri).
.

Dimecres, 6 de febrer.
CERVERA: 2/4 de 12 migdia Missa concel·lebrada.
.

Dissabte, 9 de febrer.
GRAMUNTELL: 7 tarda.
LA RABASSA: 6 tarda (Santa Apol·lònia).
RUBINAT: 2/4 de 6 tarda.
ST. GUIM DE FREIXENET: 2/4 de 7 (Celebració de la Paraula).
.

Diumenge 10 de febrer.
AMETLLA: 10 matí.
BELLMUNT: 2/4 de 12 migdia.
CURULLADA: 11 matí.
GRANYENA: 12 migdia.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 10 matí.
VERGÓS GUERREJAT: 1 migdia.
.

REFLEXIÓ DE LLUÍS ESPINAL

Que mai la teva Església,
sigui Església del silenci,
sinó dipositària, de la teva Paraula.

Que pregoni lliurement,
sense reticències, ni covardies.
Que no calli mai, ni davant del guant blanc,
ni davant les armes.
Que mai la teva Església,
sigui Església del silenci.
Hi ha cristians muts,
que mentre no els toquin a ells,
es queden tranquils.
No protesten per les injustícies,
ocupats per l’oportunisme i la por.
Altres no tenen res a aportar
vida i fe no tenen res a veure;
gent que mai no es mulla.
Et demanem pels cristians del silenci,
que la teva Paraula els cremi les entranyes.
Que no callin com si no tinguessin res a dir.
Tu saps el que li convé a la teva Església.
Dóna-li el que sigui millor,
encara que sigui la pobresa i la presó.
Lliura’ns del silenci prudent,
per no comprometre’ns.
Hem limitat l’Evangeli,
ja no sobressalta a ningú,
ens hem volgut convèncer,
que et podem servir a Tu i al diner.
Allibera la teva Església
de ser una multinacional més,
amb els seus cacics, accionistes,
tothom intentant “escalar”.
Que mai la teva Església
sigui Església del silenci, que no calli mai.

Totes les Religions són portadores de Pau.
Acabada la Setmana de Pregària (del 17 al 25 de gener) per la Unió de
tots els Cristians, acabem de rebre una carta, que us adjuntem, que
sintonitza i amplia el que els cristians hem pregat aquests dies pregant i
treballant per la unitat, es tracta de La Setmana d'Harmonia
Interconfessional que la celebrarem mundialment de 1 al 7 de febrer.
Benvolguts i benvolgudes,
La propera setmana, de l’1 al 7 de febrer, se celebra a tot el món la
Setmana Mundial de l’harmonia Interconfessional, instituïda per
l’Assemblea General de les Nacions Unides a través de la resolució
65/5 de l’any 2010.
Aquest resolució afirma que el diàleg interreligiós i l’entesa mútua
constitueixen dimensions molt importants per a la cultura de pau i, per
tant, encoratja els estats del món a donar-hi suport. La iniciativa, doncs,
pretén divulgar la necessària entesa i convivència entre les diferents
religions presents a les nostres societats.
Des de la Direcció General d’Afers Religiosos i l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya us volem convidar a difondre aquest missatge
a les vostres comunitats. Totes les religions, cadascuna amb matisos
diferents, són portadores d’un missatge de pau i harmonia, valors bàsics
en la construcció d’una societat justa i fraterna, en especial en els
moments difícils de crisi econòmica que estem patint.
Al nostre país, des de fa molt de temps institucions i persones concretes
s’han compromès a reforçar els lligams de convivència i han maldat per
vertebrar plataformes de diàleg entre les diverses confessions. A totes
elles els volem agrair la gran tasca que duen a terme. La seva
contribució, ben segur, ha enfortit la cohesió de la nostra societat
catalana. Una societat que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat
d’entesa, de diàleg i de pau.
Us encoratgem, doncs, a commemorar la Setmana Mundial de
l’Harmonia Interconfessional instituïda per les Nacions Unides. Al
mateix temps, us demanem que continueu treballant per la pau, la
convivència i la cohesió social.
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