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¿HI HA JUSTÍCIA?

L’evangeli d’aquest diumenge ens posa l’exemple de dues justícies
contraposades: la del fariseu i la del cobrador d’impostos. Per força una
ha de ser justícia-justa i l’altra justícia-injusta. Déu fa justícia a favor del
pecador que és just perquè reconeix que ho és.
Només cal obrir ells ulls per veure que la injustícia es passeja pel món
amb tota desimboltura com si se’n rigués de tots aquells que volem una
terra i una societat justa. Com si ens digués el que diu Dant en la Divina
Comèdia quan descrivint l’infern diu que sobre la porta hi ha el rètol:
“Perdeu tota esperança”
Un nen entén molt aviat de justícia i exigeix a la seva mare que li doni
la mateixa proporció que al seu germà; i al seu pare que l'atengui igual
que als altres. Però també sentirà cruelment en la seva pròpia carn com
el món és injust
Els pobles no podien deixar l’aplicació de la justícia a la lliure voluntat
de cadascú, perquè això era el caos. Si la confien a la gent gran, sempre
apareix algú que afavoreix la seva família i tolera abusos dels seus. Si la
institucionalitza en unes estructures permanents, contemplen, atònits,
com hi ha reis i jutges que l'utilitzen com a mitjà de poder o
d'enriquiment.
Així apareix una distinció clara entre l'ideal de justícia enyorat per tots i
la realitat d'una justícia limitada, parcial i, tantes vegades, injusta.
Durant segles, la protesta contra aquest món injust revestí de forma
d’esperança que Deu faria justícia. Ell sí que seria un Déu just. Ell sí

que seria un jutge just. I si Déu no intervenia en aquesta vida, ja ho faria
amb escreix en l’altra
Aquesta és una imatge de Déu que pot consolar i donar resignació. Però
és la imatge d’un Déu funcionari, que si vol et soluciona el problema o
et fa passar d’una finestreta a l’altra. Déu no és així
Aparentment ni Déu ni la vida són justos. L'experiència de la nostra
vida és que no es reparteix tot igual ni les coses funcionen d'acord amb
els comportaments i els mèrits. Hi ha qui pateix molt i hi ha qui s'ho
passa molt bé. L'experiència de Déu en la Bíblia és que, afortunadament
diria, tampoc és just. Ell està amb tots i estima a tots, però no per igual.
La seva predilecció està amb els necessitats, amb els que pateixen, amb
els pobres i amb els dolents.
Això és un escàndol , però és també una bona nova. Depèn de quin
costat estiguem.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Baptisme:
SANT RAMON:
El 16 d’octubre va rebre el Sagrament del Baptisme la nena Mireia Sas i
Pujol, filla de José-Miguel i Marta.
Enhorabona.
Horaris:
Diumenge, 31 d’octubre:
LLINDARS: 2/4 d’una del migdia.
LA TALLADA: 1 migdia.
DOMUND 2010

Dia del Domund, dia de la propagació de la fe, dia especial en tot el món, perquè
ressoni a les nostres oïdes el clam de Jesús: “Aneu per tot el món i prediqueu la
Bona Nova...”.
Enguany se’ns presenta aquesta diada amb el lema “VOLDRÍEM VEURE
JESÚS”. Uns grecs, ens diu l’Evangeli, es van acostar a Joan i li van dir:
“Voldríem veure Jesús!”.
Voldríem veure Jesús és el clam també en la nostra societat. Uns, perquè el
coneixen i volen descobrir-lo més, i d’altres, una immensa majoria, perquè sense
adonar-se’n, sense pronunciar-ho, ho estant dient quan cerquen asserenar i omplir
el seu cor buit i desconcertat.

Col·lectes del primer, segon i tercer
trimestre del 2010.

Parròquia
Ametlla
Curullada
Ferran
Fonolleres
Freixenet
Gàver-Estaràs
Granyena
Guàrdia Lada
Montoliu
Montpalau
Tallada
Vergós Cervera
Vergós Guerrejat
Vilagrasseta

1r. trim. 2n. trim. 3r. trim TOTAL
744,20 111,79 744,20
473,98
71,70 126,59 672,27
110,00
201,09 117,40 428,49
- 179,25 179,25
135,00
65,00
97,50 297,50
31,78
118,85 145,50 296,13
1170,72
559,75 404,19 2134,66
86,50
272,95 338,25 697,70
46,20
265,56
20,03 331,76
40,50
84,50
25,00 150,00
144,50
62,00
97,50 304,00
149,65
614,37 1131,67 1895,69
50,00
23,00
20,09
93,09
77,75
78,00 155,75

Moviment de matrimonis del tercer trimestre de 2010 de l’arxiu de Cervera.

Parròquia
Cervera
Granyena
Cervera
Cervera
Sant Ramon
Cervera
Cervera
Sant Ramon

Noms i cognoms
Joan Muntané Esteban
Eliosabeth Urrea Cama
Albert Porta Anguera
Noèlia Bernaus Mur
Robert Beneit Sanou
Sara Màrquez Bescós
Antoni Codina Vall
Elvira Balsas Martínez
Josep Aldabó Garcés
Paola Navarro Namen
Marc Gálvez Bassols
Anna Solà Serés
Guillermo Hidalgo Díaz
Sílvia Macarulla Osuna
Jaume Civis Llovet
Montserrat Rius Goberna

Naturals/Ve
ïns
Cervera
Cervera
Cervera
Cervera
La Morana
Cervera
Cervera
Cervera
Sant Ramon
Colombia
Cervera
Cervera
Cervera
Cervera
Sant Ramon
Sant Ramon

Dia
03-07-10
31-07-10
10-09-10
11-09-10
11-09-10
11-09-10
18-09-10
25-09-10

Moviment de baptismes del tercer trimestre de 2010 de l’arxiu de Cervera.

Parròquia
Sant Ramon
Sant Ramon
Sant Ramon
Montoliu
Montoliu
Sant Ramon
Cervera
Cervera
Sant Ramon
Gospi
Cervera
Cervera
Cervera
Cervera
Cervera

Nom i cognoms
Paula Llaudet Serra
Laia Galceran Martínez
Ivet Morros Agüera

dia

pares

02-07-10 J.Antoni-M.Vanesa

03-07-10
11-07-10
Ferran Fontanet Taló
17-07-10
Jordi Fontanet Taló
17-07-10
Jordi-William Park Puig 01-08-10
Ivan Villar Cufí
08-08-10
Abril Ceresuela Rueda
08-08-10
Ramon Martínez Ramon 14-08-10
Josep Mas Codina
05-09-10
Anna Marimon Aubach 12-09-10
Pau Borges Chica
12-09-10
Unai Caparrós Argelich 18-09-10
Cel Domenjó Torné
18-09-10
Noa Gavaldà Mora
18-09-10
Guàrdia Lada Magí Gabarró Aguilar
19-09-10

Raul i Joana
Josep-Xavier-Sandra

Carlos i Meritxell
Carlos i Meritxell
Ben-Timothy-Ana
J.Ramon i Teresita
David i Florència
Claudio i Esther
Ramon i M.Roser
Ramon i Dolors
Carles i Carme
Ôscar i Meritxell
Miquel i Paquita
David i Rosa M.
David i Núria

Una rectora a monja de clausura
M. Teresa Bossa és una dona a qui, després d’haver col·laborat a l’Església en
diverses funcions, el bisbe li va encomanar la parròquia de Bagà, mancada de
capellà. Després d’un any de servei, ha pres la decisió de fer-se carmelita
descalça de Mollerussa. Amb aquest motiu, ens va enviar una carteta a tots els
capellans en què ens deia que durant aquest temps havia pogut descobrir una
mica la meravella de la nostra vocació. Em va agradar la concreció que feia de
la vocació del capellà: “fer arribar a tothom qui s’apropa, la tendresa amb que
és estimat per Déu”. I definia els sagraments com la mediació privilegiada de
fer palpable aquesta tendresa.
Crec que és una d’aquelles idees mare que ens poden guiar beneficiosament
en la nostra vida i activitat pastoral i sobretot en la celebració dels sagraments.
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