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Déu nos en guard!
Quina condescendència tenim amb el pecat quan ens sembla que no
ens perjudica directament! I quin desconcert quan ens afecta com
passa amb les guerres i els atemptats!
El dret a la vida és el primer dels drets humans. I en consonància
amb aquest dret hi ha el manament “No mataràs”.
Però què deu passar a l’interior del que mata? Quin abisme de
tenebra es deu apoderar de la seva persona? Aquest drama ve de lluny:
des de Caín. I perdura de generació en generació. Déu nos en guard!
En els salms hi trobem pregàries com aquesta que té plena actualitat:
“Déu meu, empara’m contra el complot del dolents, dels qui conspiren
amb males arts. S’animen l’un a l’altre a fer el mal. Calculen com
amagar els seus paranys i pensen: qui se n’adonarà? Tramen
maldats i diuen: Tot ho hem previst i calculat” (Salm 64, 3...)
Només Déu coneix què hi ha al cor de l’home i només a ell correspon
el judici. Als cristians ens correspon deixar-nos il·luminar per la seva
Paraula de Vida. I salvaguardar el cor perquè no se n’apoderi cap més
amo i senyor que l’Esperit de Jesús.
“Els fruits de l’Esperit son amor, goig, pau, paciència, benvolença,
bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix. Si vivim gràcies a
l’Esperit, comportem-nos d’acord amb l’Esperit” (Gàl. 5, 22)
Quan el mal és intens i ens toca de prop, no podem limitar-nos a la
condemna o abandonar-nos a la por i el desànim, tan explicables.
Déu nos en guard de tancar la porta del cor a l’Esperit Sant!

Dia 8: Missa a l’altar de la Mare de Déu del bosc
Hi celebrarem la Missa en la festa de la Nativitat de la Mare de Déu.

Dia 9: El retaule de Sta. Maria de tots els Sants
El proper dissabte a les 12 del migdia la Dra. Francesca Español ens
farà comprendre el retaule de Santa Maria de Tots els Sants. No ens ho
perdem. És una activitat promoguda per “Catalonia Sacra”.

Recomença l’activitat del nou curs
Secretaria parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20h.
Serveis de Caritas, cada matí feiner. Millor tel. 93.674 29 07
Inscripció als cursos de Catequesi: Mireu les cartelleres.
Missa d’un quart de dues: recomença el diumenge 1 d’octubre.

La nota que segueix la vaig escriure a primers de juliol, ja que
havia d’ avançar el que publica el Tot Sant Cugat durant l’estiu.
Els darrers esdeveniments fan oportú posar en valor la gestió del dolor
d’una mare coratjosa per la pèrdua del seu fill. Mn. Blai

El fill no me’l tornaran
Al 1951 Barcelona va protestar contra el règim amb la vaga dels
tramvies. El primer de març la multitud es manifestava per la via
Laietana i la policia va fer ús de les armes. La censura ho va silenciar
amb gran eficàcia fins al punt que encara avui Google afirma que hi va
morir un nen de 5 anys.
Però en realitat la víctima va ser el meu cosí. Teníem la mateixa edat
(15). Era dependent d’un comerç proper a la Via Laietana. L’amo, en
veure l’agitació, va tancar i va enviar el dependent a casa. Pel camí, una
bala li va anar a parar al cervell i el va matar. Per amagar la desgràcia,
el van enterrar ocultament a les cinc de la matinada.
La seva mare, viuda, es va empassar la tragèdia sense admetre
explicacions perquè, fos qui fos el culpable, “no em tornaran pas el
meu fill”.
La població s’havia mobilitzat amb motius legítims: protestar per la
pujada de preus del tramvia i per la manca de llibertats. Però sense
preveure el que ara s’anomena fredament danys col·laterals.
Els enfrontaments socials ho posen tot en risc. Mirat de prop, una
víctima innocent i el calvari d’una mare, són més que simples
imprevistos. Grans injustícies, tensions i drames com aquest, multiplicats per molt - es repeteixen avui en molts països.

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, dia 2 de
setembre a les 9: Antònia. 20: Maria Antonieta Gonzàlez. DIUMENGE,
9: Jaume Valls. 11: Benito Ramón Mesa, anivers. 12: Mario Mora Ruilova.
19: Francisco Trujillo. 20,30: * DILLUNS, 9: Rosa Moretó. 20: Pels
difunts de la setmana. DIMARTS, 9: Antònia Rovira. 20: Alberto Álvarez
Villegas, anivers. DIMECRES, 9: Amadeu Rovira, fill. 20: * DIJOUS, 9: *
20: Montserrat Geli. DIVENDRES, LA NATIVITAT DE LA MARE DE
DÉU, 9: Timoteo Masero & Francisca Romero. 20: Núria Genové.
DISSABTE, 9: Eusebi Albareda. 20: * (L’asterisc = intenció disponible)
Preguem pels nostre germà difunt: Salvador Llopart Cañellas
(69): que morí el dia 31.. Al cel siguin. Demà a les 20h: celebrarem la
Santa Missa pels difunts de la setmana.

