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Podrem superar aquesta crisi
(Estem davant d’)una crisi d’“unes dimensions extraordinàries” que pateixen
de forma dramàtica “persones i famílies, treballadors, petits i mitjans
empresaris, autònoms i funcionaris”; els ajustos que afecten sanitat, educació i
serveis socials; i, a més, a Catalunya, “un sistema de finançament que fan molt
difícil la reactivació del país”. Tot plegat porta a un “desencís envers l’acció
política i financera, el rebuig davant la dubtosa moralitat d’algunes persones i
institucions, i un angoixant pessimisme sobre el possible redreçament de la
situació”. Aquest és el diagnòstic dels bisbes catalans davant la situació
econòmica i les conseqüències de la crisi que recullen en una nota conjunta
publicada aquest dilluns.
Però en aquest context, la nota dels bisbes catalans es mostren “convençuts de
la capacitat del nostre poble” i “així com en altres moments històrics difícils,
el nostre país ha sabut redreçar-se amb nova fortalesa, també ara podrem anar
endavant”. Els bisbes ho veuen possible “si mantenim la confiança en
nosaltres mateixos, si enfortim la nostra tradicional laboriositat i esperit de
sacrifici, si els dirigents saben conduir-nos posant com a prioritari el bé comú,
i si tots ens ajudem i cerquem la veritable solidaritat entre els pobles d'Europa
i del món, il·luminats per l’Evangeli que sempre ens crida a la conversió”.
“Podrem superar aquesta crisi tan dura” diuen. I això es concreta en la
demanada de fer-ho “junts i amb l’esforç de tots, amb la voluntat d’acord i de
col·laboració dels partits polítics, dels sindicats i de les patronals” i de
“retornar als valors autèntics, als que no es marceixen, i a un estil de
responsable, sense deixar la solidaritat envers els qui tenen menys o han de
suportar més càrregues”.

En aquest àmbit remarquen que els bisbes “volem col·laborar a mantenir
l’esperança, i la demanem a Déu” i que “solament una fe que es tradueix en
caritat envers el proïsme esdevé creïble i convincent”. Tot i que recorden que
l’Església no té formules econòmiques concretes, proposen la Doctrina Social
de l'Església com a “orientacions vàlides per a la construcció d’una societat
justa, lliure i solidària, especialment si els oferim en diàleg amb tots aquells
que es preocupen seriosament per la persona humana i el seu món”.
Els bisbes catalans també demanen “analitzar els errors comesos aquests
darrers anys, per no tornar a caure-hi més” i es plantegen la necessitat de
“demanar responsabilitats, especialment, a aquells que han provocat desordres
financers i especulació. La societat, si vol ser justa, ha de posar les mesures
necessàries per tal que els capitals prenguin també responsabilitats en ordre al
bé comú i al just repartiment dels beneficis.”
Jordi Llisterri
Nota: Si voleu llegir el text complert del comunicat dels bisbes de Catalunya,
el podeu trobar a: http://www.catalunyareligio.cat/articles/28754
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VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES

Defunció.
GRAMUNTELL:
El 31 de juliol morí a Cervera, als 87 anys, Antonio Calafell i Vidal, viudo de
Margarita Augé i Pereta.
.

BERGA:
El dia 30 de juliol morí als 78 anys, a la Residència Ntra. Sra. de Queralt de la
ciutat de Berga, on residia des de fa uns mesos, Mn. Urbici Santamaria i
Sancristòfol. Va nèixer a Sallent (Vic), ordenat prevere al 22 de juliol de
1956. Al setembre d'aquest mateix any va anar de vicari a la Coromina. Al
1958 fou nomenat rector d'Ardèvol i encarregat de Claret i Cellers. Ha estat
encarregat també d'altres parròquies de l'entorn. La seva residència d'Ardèvol,
Arxiprestat de la Segarra, ha estat de 54 anys.
.

El nostre condol als familiars.
.

Horaris:
Aquest dissabte, 4 d'agost.
BRIANÇÓ: 6 tarda (Festa Major). (HOSTALETS no hi ha Missa)
Dilluns, 6 d'agost (La Transfiguració del Senyor).
FREIXENET: 7 de la tarda a la capella de Sant Salvador.
Dissabte, 11 d'agost.
GRAMUNTELL: 8 tarda.

LA RABASSA: 6 tarda.
RUBINAT: 8 tarda.
Diumenge, 12 d'agost.
BELLMUNT: 11 matí.
CURULLADA: 2/4 d'onze matí.
FREIXENET: 2/4 d'onze matí.
GRANYANELLA: 1 migdia
GRANYENA: 3/4 de 12 migdia.
PALLEROLS: 2/4 de 10 matí (Benedicció de cotxes).
SANT ANTOLÍ: 10 matí.
SANT DOMÍ: 2/4 d'una migdia (Festa Major).
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
VERGÓS GUERREJAT: 2/4 d'una migdia (Festa Major).
VILAGRASSETA: 2/4 d'una migdia (Festa Major, Coral Marinada).
.

Uns quants pensaments.
El dia méss bonîc? Avui
La cosa més fàcil? Equivocar-se.
El major obstacle? El temor.
El major error? L'abandó.
La rel de tots els mals? L'egoîsme.
La distracció més bella? El treball.
La pitjor derrota? El desànim.
Els míllors professors? Els infants.
La primera necessitat? Comunicar-se.
Allò que et fa més feliç? Ser útil als altres.
El major místerí? La mort.
El pítjor defecte? El mal humor.
La persona més períllosa? La mentídera.
El pitjor sentiment? El rancor.
El míllor regal? El perdó.
Allò més imprescindible? La llar.
La ruta més ràpida? E1 camí cert.
La sensació més agradable? La pau interior.
Una proteccíó efectiva? El somríure.
El míllor remeí? L'optimísme.
La força més potent del món? La Fe.
Mare Teresa de Calcuta.

Col·lectes del primer i segon trimestre de 2012
1r. trimestre

Parròquia
Ametlla
Bellmunt
Civit
Curullada
Ferran
Fonolleres
Freixenet
Granyena
Guàrdia Lada
Hostalets
Llindars
Montoliu
Montpalau
Pallerols
La Rabassa
Rubinat
Sant Antolí
St. Guim Vell
Santa Fe
Talavera
Tallada
Vilagrasseta

408,35
37,05
319,19
214,36
124,00
275,00
667,51
328,34
30,00
66,12
541,35
328,50
39,00
215,20
1462,09
257,21
478,47
-

2n. trimestre

183,00
470,67
297,28
190,00
169,93
2254,69
243,42
246,07
50,00
17,40
422,84
770,50
284,23
1132,80
20,30
1064,41
1171,89
377,80
170,62

TOTAL

183,00
470,67
705,63
37,05
509,19
214,36
293,93
2529,69
910,93
574,41
80,00
83,52
964,19
1099,00
284,23
39,00
1348,00
20,30
2526,50
1429,10
856,27
170,62
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