
El curs passat a les Germanes Calcutes vaig te-
nir a catequesi nens i nenes de vuit i nou anys. 
Va ser un gran repte poder-los transmetre una fe 
viva, una fe que perduri en els seus cors i que els 
permeti el dia de demà poder arrelar en aquest 
eix tan vital que és la nostra fe.
El concepte pecat és una cosa que un infant 
de 8 anys probablement no té i l’adquireix quan 
se li explica; d’aquí la responsabilitat com a ca-
tequista que em va implicar a nivell personal. 
Transmetre aquest concepte de forma ade-
quada era tan delicat i tan important al mateix 
temps!. Era important no crear un trauma que 
el dia de demà els pogués allunyar permanent-
ment de l’Església.
És per això que em vaig plantejar que la millor 
manera podia ser temptant-los tal com el Se-
nyor temptà a l’home, deixant-los sols davant 
el paradís d’una taula curulla de xocolatines i 
dolços per observar així la seva reacció. Com 
podeu imaginar als 30 segons d’haver-los deixat 
completament sols davant la taula havien desa-
paregut tots els dolços. És més, al preguntar-los 
què havia succeït, tots van negar categòrica i 
enèrgicament que ells no havien fet res. Fins a 
tres vegades se’ls va preguntar sobre el que ha-
via succeït i les tres vegades van negar haver es-
tat ells. Però quan se’ls va explicar que aquests 
dolços eren per als nenes i nenes d’Ucraïna van 
reaccionar i en van aparèixer la meitat. Va ser 
necessari tornar-los a pressionar tres vegades 
més i fi nalment vam aconseguir els 40 dolços 
que havíem deixat inicialment damunt la taula. 
Quan els vam explicar amb el propòsit que ha-
víem deixat els dolços damunt la taula i els vam 
dir que si la seva actitud hagués estat honesta 

només una de les vegades els haguessin donat 
els dolços sense haver de pressionar-los, se’ls 
haguessin pogut quedar tots. La frustració da-
vant el que els va semblar un càstig per ser ex-
pulsats del paradís de sucre la vam aconseguir 
salvar fent-los veure que no havíem estat nosal-
tres els que els havíem fet fora del paradís sinó 
ells mateixos.
Per tant  no ens enganyem, Déu és Déu, amics 
meus, i si creiem que és qui és, sabem que era 
perfectament coneixedor del que estava a punt 
de succeir a Adam i Eva. Recordeu que dóna 
l’oportunitat a Adam i el crida: Adam, on ets?. 
T’amagues de mi?
Déu necessitava fer un test de qualitat (no volia 
més àngels que diuen Amen a tot) per a posar 
a prova l’última creació comprovant els resultat 
fi nal amb l’arbre de la saviesa del bé i del mal 
enmig del jardí de l’Edèn, un test que l’home va 
passar amb matrícula.
Ara només toca acceptar la nostra condició hu-
mana per recuperar el tiquet per entrar al paradís.
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Déu no és
Déu de morts,
sinó de vius
perquè per a ell
tots viuen.

Lc 20,27-38

CULTES

DIUMENGE XXXII 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 di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 7 de 
novembre, a les 7 de la tarda, reunió amb el grup 
Sant Mateu i el dimarts dia 8,a 2/4 de 8 del ves-
pre, reunió amb el grup el grup Sant Joan.

MATINAL A LA COVA DE MANRESA. Seguint 
amb les activitats de cicle ignasià, la Comissió 
de Fe i Cultura ha organitzat per dissabte 12 de 

novembre una visita matinal a la Cova de Man-
resa on es podran visitar els mosaics de Marko 
Rupnik. També hi haurà una estona de pregà-
ria. Preu. 8€. Preu jubilats 5€. Preu Autocar 15€. 
Sortirem de la Plaça Marcet a les 9 del matí. Cal 
apuntar-se el despatx parroquial. Queden algu-
nes places, últim dia per apuntar-se el 7 de no-
vembre. Recordeu que continua sent obligatori 
l’ús de la mascareta dins l’autocar.

LOTERIA DE NADAL. Ja estan a la venda al 
despatx parroquial els números de Loteria Naci-
onal i de la Grossa.

ARXIU-MUSEU. Des de l’Arxiu-Museu de la 
parròquia hem pensat que, com a parròquia Ma-
riana, podríem fer un recull de postals o estam-
pes de la Mare de Déu sota diferents advocaci-
ons. Quan els feligresos visitin algun santuari o 
església de qualsevol lloc local, nacional o es-
tranger agrairíem que ens facin arribar imatges 
de la Mare de Déu i així el nostre arxiu comptaria 
amb una bona col·lecció de postals i estampes 
d’arreu del món.

JOGUINES. La comissió posa en marxa la cam-
panya de recollida de joguines de Nadal. Podeu 
fer les vostres aportacions als cistells que troba-
reu a l’altar major.


