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VIDA DE LA COMUNITAT
TESTIMONIS D’ESTIU

EL CAMÍ DE SANTIAGO (SEGONA PART)
Jordi Aparicio

En moltes ocasions fent camí cap a Santiago et
perds; no perquè no hi hagin senyals, sinó perquè no els veus i prens un camí erroni.
Quan te n’adones has de tornar enrere doblant
l’esforç, però això et permet pensar sobre on et
vas equivocar. I caminant, ja no com un pelegrí,
si no com un penitent reprens el punt del camí

correcte. Aquest esforç ens dignifica, ens fa més
forts, més ferms en les nostres conviccions; tolerants amb aquells que també s’han perdut,
hagin tornat al camí o no.
Una vegada t’has perdut, saps amb la facilitat
que un es pot perdre. Per això dono gràcies de
retrobar de nou el camí estimant encara més
als que no han pogut trobar-lo, perquè conec
la inconsciència dels nostres cors, la feblesa, la
ceguesa dels ulls.
Ha estat en aquest moment que m’he fet conscient que el Senyor permet equivocar-nos, fins
i tot abans d’adonar-nos del nostre error, ja estem perdonats.
L’única i profunda marca que m’han deixat els
meus pecats ha estat un immens amor i comprensió cap a les meves pròpies errades, cap
els errors de tots els meus germans.
Gràcies “Chus” (Jesucrist per als que no el teniu
de tu a tu) per saber el que significa ser home
com jo, per conèixer la feblesa, la inconsciència
i la mateixa ceguesa que jo, i gràcies per estimar-me/perdonar-me.
No oblidem mai que el camí sempre serà aquí,
amb les seves marques, els seus senyals, les seves pedres, esperant-nos per a quan estiguem
preparats, per a quan puguem reconèixer-les,
per a quan vulguem trobar el camí cap al nostre
tresor, cap a la nostra perla.

CULTES
DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 18, a
les 18.15 hores reunió amb el grup Sant Pau. El
mateix dia a les 19.30 amb el grup Sant Lluc.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 21 a les 9 del vespre,
curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema:
L’apocalipsi.
MARXA DE LA SOLIDARITAT. Diumenge 24
d’octubre, caminada solidària pels entorns del
riu Ripoll i el Molí Vermell dels termes de Sabadell i Barberà del Vallès. Sortida i arribada: Es-

ment en què s’iniciarà la caminada. Organitza
Mans Unides.
VIDA CREIXENT. Es convida a totes les persones grans de la parròquia a participar en les
trobades mensuals d’aquest curs. Seguirem el
temari juntament amb tots els bisbats de Catalunya sobre L’harmonia de la teva vida. Cada
mes, acompanyats de l’escala musical i guiats
per la monja benedictina Conxa Adell, podrem
anar alimentant la nostra fe. La propera trobada
serà el dia dimarts dia 26 d’octubre, de 6 a 7
de la tarda. Ens acompanyarà el nostre consiliari
Mn. Jordi Sotorra.
CÀRITAS PARROQUIAL. Càritas Parroquial ha
reprès el lliurament d’aliments a les famílies. Per
aquest motiu demanem la vostra col·laboració.
Necessitem llet, oli, llegums, brou, salsa de tomàquet, arròs i també gel de dutxa. Gràcies a la
generositat dels assistents a l’Aplec de Sant Pau
de Riu-sec de moment no ens cal tonyina ja que
en van fer una gran aportació.
Agraïm ben sincerament la vostra ajuda per tal
de fer realitat la dignificació de les persones en
els moments difícils.

Mc 10, 35-45

glésia de Sant Oleguer. La inscripció es podrà
fer a la taula de Mans Unides, situada al mateix
lloc de sortida entre 3/4 de 9 i 1/4 de 10, mo-
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