
EL BON PARLAR

El  poder-nos  relacionar  amb  les
persones, amb la natura i amb tots els
éssers  vius,  sigui  de  paraula,  amb
gestos, mirades o silencis, és el gran do
que ens cal agrair i saber-ne fer un bon
us.

 Quan  ens  ofenen  o  creuen
ofendre’ns, silenci.

 Quan  ens  malparlen,  respondre
amb un somriure.

 Quan ens bufetegen,  parar l’altra
galta.

 Quan ens insulten, respondre amb perdó.

Aquestes  són actituds  evangèliques,  no fàcils  de practicar;  però  son el  mitjà  per
aconseguir la pau interior i, amb el temps, haver vençut el mal amb el bé.

A més hi ha paraules, gestos, silencis i actituds que ataquen la fe dels altres, siguin
de la confessió que siguin. Una fe que ha de ser respectada quan posem el nom de
Déu en el nostre dir i fer. Es constaten, si hom hi presta atenció, en el nostre entorn
sigui en tertúlies, converses o en el treball, paraules que en diem “blasfèmies”; és a
dir,  paraules  que rebaixen “Déu”  al  que és més vil  i  orgànic;  aquestes paraules,
malsonants,  són  signe  de  manca  de  maduresa  humana,  de  mala  educació  i  de
oblidada formació cristiana.

L’educació  escolar,  familiar  i  personal  sempre  ha  de  tenir  en  compte  el  context
cultural on es viu i, sobretot, les creences religioses que conviuen entre nosaltres. La
nostra  societat  catalana pot avançar  en autonomia,  en acceptar diferents  opcions
polítiques, en respectar tendències sexuals,... però el respecte a la fe i a la moral
cristiana, han caigut en picat. I això no ens fa ni més catalans, ni més humans i,
menys més cristians.

L’agnòstic i l’ateu, el no creient, mereix tot el respecte per part dels creients en Déu
ja que per nosaltres són també fills de Déu i, per tant, germans. Però també demana,
per part seva, respectar la nostra creença i vetllar en no ferir la nostra sensibilitat
cristiana o religiosa. I el més greu és que sovint els qui no la respecten són persones
que es confessen creients o almenys diuen creure en Déu. No s’hi val allò de: “no ho
faig  amb  malicia,  se  m’escapa”.  La  prova  és  que  si  aquest  està  davant  una
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determinada  persona  no  emet  paraules  “malsonants”.  És  qüestió  de  domini,  de
respecte i d’educació.

Als creients ens fereixen:

 Les paraules o expressions que rebaixen Déu a la categoria de matèria orgànica
que es podreix o està ja podrida.

 Les burles i crítiques negatives i sense fonament a institucions o persones que
representen l’Església

 La negació de signes,  com imatges,  postals,  pòsters  de caire religiós i  més
voler-los fer fora de la vida social i personal.

Cal parlar amb dignitat i respecte, cal actuar sabent que el nostre fer pot esdevenir
bon o mal exemple per als altres.

Si  us  plau!  Siguem conscients  que vivim en  societat  i  dins  d’ella  hi  ha pluralitat
d’idees i de vivències. Que el nostre fer i ser no fereixi, sinó que edifiqui.

*************************

CÀRITAS. AJUTS SOCIALS

De  tan  en  quan  hi  ha  persones  que  truquen  a  Càritas
demanant si pot passar a recollir mobles de la llar. Cal dir,
d’entrada, que Càritas Parroquial, no recull objectes de la llar.
Però si que agraeix que se l’informi d’aquestes objectes que es
volen  treure  a  fi  de  poder-los  oferir  a  algú  que  els  pugui
demanar.  Especialment  quan  son  electrodomèstics  com
neveres o rentadores en bon estat i que funcionen adequadament.

Diem informar, ja que d’entrada no vol dir que hi hagi algú interessat. Si hi és se
l’informarà d’on ho pot trobar i anar-ho a recollir.

LECTORS

Portem tot el temps de pandèmia que no se senyalen lectors per a
les Misses dels dies festius. Poc a poc ho hem de tornar a posar en
marxa. Demanem, doncs, que,  a part dels lectors de sempre, s’hi
vulgui afegir algú més i a partir del setembre tornarem a establir
els torns setmanals.

INTENCIONS DE MISSES DEL 16 - 22  D’AGOST

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Montserrat Fonoll
Dimarts Difunts Parròquia
Dimecres Ramon Pujol
Dijous Dantis
Divendres Magi i Josefa
Dissabte Dantis
Diumenge 12h. Dolors i Rosa Escudé


