
EL “MEU” COTXE

Hi ha un petit conte que porta la seva salsa i el seu missatge. També hi cap en aquest Full
Parroquial en que moltes persones estan de vacances i es traslladen també amb el “seu” cotxe.

“Un home conduïa el seu cotxe per una carretera
solitària.  Estava cofoi  del  seu cotxe.  Deia al  seus
amics  que  mai  cap  averia  no  l’havia  deixat  a  la
carretera.  Però,  de  sobte,  un  dia  el  cotxe  es  va
parar. El que no passa mai, passa en un instant. El
conductor  va  obrir  el  capó  i  va  anar  buscant  on
podia tenir el problema.

Estava segur que trobaria el mal del motor, però no
el  veia.  L’home, poc a poc, es va posar neguitós.
Però, de cop i volta, va passar un altre cotxe, el seu
conductor  va  parar  i  va  baixar  del  seu  auto  per
oferir-li ajuda.

L’amo del cotxe espatllat li va dir que coneixia molt bé el seu vehicle i que ell no el podria pas arreglar, que
agraïa la seva ajuda, però no hi podria fer res, perquè era el SEU cotxe. Però l’home del segon automòbil va
insistir dient-li que li deixés mirar el motor, a la qual cosa va accedir l’home del cotxe avariat.

El segon home va començar a revisar el motor i el va arreglar. L’amo del cotxe avariat no se’n sabia avenir.
Llavors l’home del segon cotxe li va dir que ell era el creador del motor del seu cotxe”

Moltes vegades diem: aquesta és la MEVA vida,  això és casa MEVA, jo tinc la MEVA fe.
Deixeu-me estar que ja  sé  que he de fer,  ja  puc resoldre el  MEU problema.  Davant les
nostres dificultats, davant els dubtes de fe, pensem que ningú ens pot ajudar perquè “aquesta
és la MEVA vida.

Potser que ens preguntem: qui va fer la vida? Qui fa fer el temps? Qui m’ha donat la fe? Qui
ha fet que estimés?

Només Aquell que és l’autor de la vida i de l’amor ens pot ajudar quan ens quedem aturats, per
les circumstàncies que siguin, en la carretera de la vida. Tenim les seves dades per si alguna
vegada necessitem un  bon “mecànic”

Nom del mecànic: DÉU. / Adreça: el Cel. / Horari: 24 hores al dia, 365 dies a l’any. / Garantia:
per a tots els segles./ Telèfon: no en té, però n’hi ha prou si pensem en Ell amb fe. A més, 
aquesta línia sempre està disponible, mai ocupada,

(extret de “Catalunya Cristiana)
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LES CELEBRACIONS EXÈQUIALS

Algunes persones ens comenten que no tots els funerals gaudeixen
de la mateixa solemnitat. És veritat. Ja en alguna ocasió n’hem fet
comentari  en  aquest  mateix  Full.  Què  hi  podem dir?  Doncs,  que
segons sigui el difunt o difunta hi assisteixen  més persones o no
n’hi  ha  tantes.  Hi  ha  funerals  que  els  familiars  hi  participen  en
lectures i  pregàries i  en altres no.  En algunes celebracions hi ha
cants  i  en  altres  no  perquè  s’hi  fan  presents  o  no  persones  que
normalment canten.  La Parròquia,  i  menys  el  Mn.,  no  fa  aquestes
diferències. Les fem les persones que hi assistim i participem d’una
manera  més  activa  o  no.   Davant  d’aquesta  realitat  la  Parròquia
demana:

 Que  sempre  que  una  família  sofreix  la  separació  d’un  ser
estimat es bo que alguns familiars hi col·laborin en lectures i pregàries. Sempre, però,
anunciant-ho amb temps al sacerdot que presidirà aquella celebració exequial.

 Quan algun familiar es presenta per fer un comentari al final de la Missa demanem que
es tingui present la fe i l’esperança en la vida eterna. La celebració no és només un acte
civil i humanitari sinó una celebració de fe.

CATEQUESIS 2021-22

De  tan  en  quan  alguns  pares-mares  pregunten
sobre els horaris de catequesis per al proper curs.
Es  puguin  fer  sessions  presencials  o  no,  la
catequesis és sempre els dimecres de 5 a 6 de la
tarda. Altres horaris no es donaran a no ser que hi
hagi  alguna  causa  major,  però  mai  perquè  han
d’assistir a una altra activitat extraescolar. Volem
mantenir el criteri ja de molts anys: els dimecres
a la tarda és el dia de la catequesis.
Al seu moment ja passarem la informació per la inscripció als col·legis.

INTENCIONS DE MISSES DEL 23 - 29  D’AGOST

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Dantis
Dimarts Dantis
Dimecres Dantis
Dijous Família García Sánchez
Divendres Ramon Marsol
Dissabte Dantis
Diumenge 12h. Miquel Bureu


