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AVUI PARLEM DE…

POBRE ÉS QUI REP I NO DÓNA
Elvira Recasens
Davant els diners cadascú té una actitud
diferent. Jesús ens diu i ens demana
austeritat. Certament l’austeritat enmig
del bombardeig actual que impulsa el
consumisme és un valor important;
costa no caure en el parany de creure
necessàries coses que no ho són. Però
a vegades es confon austeritat amb una
actitud ronyosa i fins i tot contradictòria.
No consumir per aferrar-se als diners i
anar-ne acumulant en el nostre compte
corrent no és el que diu l’evangeli ni és
el que Jesús demana. Al diner se li ha
de donar olor d’estimació, d’altruisme si
no esdevé una addicció com qualsevol
altra però socialment més acceptada. Fer
almoina, donar... ens costa
a tots. Algú va dir en alguna
ocasió que no som el que
tenim sinó el que donem;
interessant reflexió. També
aquesta actitud forma part
del pensament de Ramon
Llull que diu que pobre és
qui rep i no dóna.

corrent més ple i vesteix i viu de manera
senzilla?. D’això en podem dir austeritat?.
Tots sabem que “El hábito no hace al
monge”, però sembla mentida com ens
deixem endur per les aparences!.
Vaig llegir en una ocasió que la persona
austera acostuma ser mesurada a l’hora
de gastar diners, però sol ésser generosa
amb els altres i esplèndida quan cal. Té la
capacitat de col·laborar econòmicament
en causes altruistes.
Siguem, doncs, realment rics i no
esperem rebre; tinguem la capacitat
altruista de donar.

Evidentment
que
hem
d’aprendre
a
estalviar
sobretot per no ser una
carrega social. L’estalvi
és un valor, el fet de ser
garrepa no.
És més bon cristià i millor
persona el que té el compte
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DESÈ DE DURANT L’ANY.
Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del
vespre. Diumenge, missa a les 10 del
matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del
vespre.

CONFIRMACIÓ PER ADULTS. Dilluns
26, a les 8 del vespre reunió d’aquest
grup.
ANTIC JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Dilluns 26, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió a
la Sala Sant Jordi.
TROBADA ARXIPRESTAL DE FINAL
DE CURS DE JOVES. Tindrà lloc divendres 30 de juny, de 7 de la tarda a 2/4
d’onze de la nit, a la parròquia de Sant
Esteve de Castellar del Vallès.
FESTEJOS. La comissió necessita més
voluntaris, els quals és important que tinguin disponibilitat el 8 i 24 de desembre
i la nit de la Vetlla Pasqual. Les persones
interessades poden posar-se en contacte
amb Mercedites Moratonas o Teresa Puig.
ARXIU-MUSEU. L’arxiu necessita fotografies parroquials de l’any 1965 fins els
1975 per preparar el 150è aniversari. Les
persones que en tingueu podeu passar a
deixar-les a secretaria per tal de poder-les
escanejar, després es tornaran al seu propietari.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.

Mt. 10, 26-33

Allò que us dic a la fosca,
digueu-ho a plena llum,
allò que us dic a cau d’orella,
proclameu-ho des dels terrats.
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