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Déu ens ha abandonat?
En les bodes de Canà, Maria a través del seu fill salva del ridícul més espantós a
uns nuvis que en ple convit se’ls hi va acabar el vi. Anys i panys haguessin estat
la riota dels veïns “Se’ls hi va acabar el vi!”. En un instant es va girar la truita i el
que hauria estat un fracàs es va convertir en una alegre i esplèndida festa gràcies
un vi tant i tant bo com mai n’havien begut.
Aquests matrimoni que havia començat tant bé, per força rebrien la benedicció de
Déu tots els dies de la seva vida.
Molt abans (1a lectura) un poble –Israel- vençut, humiliat, desterrat i esclavitzat
havia perdut tota alegria, esperança i projecte de futur, Deien “Déu ens ha
abandonat”, “Déu ja no està amb nosaltres”
Llavors un poeta-profeta que anomenem Isaïes, a partir d’una profunda
experiència religiosa es posa a cantar càntics d’alegria, d’entusiasme i de
confiança joiosa en el futur,
Ell sent en el seu interior que té Déu al seu costat, el Déu de la vida, del perdó i de
l’amor indefectible.
El seu cant és un intent desesperat per encomanar al seu poble la immensa alegria
de no saber-se sol, de no estar aïllat, de no viure desnonat i sense sortida. Déu,
que no deixa sol el seu poble ni la humanitat, està de la seva part..
El seu entusiasme va possibilitar que molt aviat el seu poble tornés a la terra
promesa.
Necessitem urgentment molts Isaïes que en la foscor de la crisi i de la increença
ens cantin i encomanin l’esperança d’un món nou, d’una terra nova. I que quan
se’ns acabi el vi, Maria i Jesús ens donin un cop de mà i tot sigui nou, alegre i
festiu, amb la nostra terra que faci goig de veure-la i de viure-la.
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Horaris:
Aquest diumenge, 20 de gener.
MALGRAT: 12 migdia (Concert pel Cor Codaly, Bombollers i
dinar de germanor)
Dissabte, 26 de gener.
HOSTALETS: 8 vespre.
Diumenge 27 de gener.
FONOLLERES: 11 matí.
GÀVER: 1 migdia.
GRANYENA: 12 migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
SANT GUIM DEFREIXENET: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 de 12 migdia.
LA TALLADA: 2/4 d'onze matí.
===============================

Conferència “L'economia al servei de les persones”,
a càrrec d'Arcadi Oliveres.
Aquest dissabte 19 de gener del 2013, a les 6 de la tarda
Sala Francesc Buireu, del Casal de gent gran, de Cervera
Organitza: Justícia i Pau.
=============================

Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
Del 18 al 25 de gener se celebra aquesta setmana de pregària que més enllà d'actes
pietosos i socials, ens ha de fer notar l'escàndol que suposa que a hores d'ara, 50
anys després del Concili Vaticà II, les esglésies cristianes segueixin sense poderse reconèixer plenament. És cert que s'ha avançat, que no hi ha les mateixes
barreres de fa cinc dècades, però tot plegat és massa insuficient. Cal afrontar
quins són els veritables esculls que impedeixen el reconeixement mutu. Els fidels
no ens podem man-tenir al marge d'aquest procés. Els qui tenen el poder els serà
molt difícil trobar vies de comunió, senzillament perquè els cristians ens vàrem
separar per raó de poder.
Fa molts anys que a Alemanya, on hi ha una forta tradició de convivència entre
protestants i catòlics, els creients d'ambdues confessions van tirar pel dret i decidiren celebrar una comunió fraterna que posés de relleu la realitat profunda. Per
l'Esperit, Crist és present allà on hi ha cristians reunits en el seu nom. No cal que
ningú ho autoritzi, ni ho beneeixi. Cap llei, ni decret pot abolir les obres de
l'Esperit. Val la pena aprofitar aquesta setmana de pregària mundial, per prendre
consciència de la situació i trobar nous camins que ens ajudin a superar una
divisió que no ajuda gens a la tasca de promoure els valors del Regne, ni a la
Nova Evangelització.
E.P.

El cristià no és...
El cristià no és el que està segur,
sinó el que busca.
El cristià no custodia l’ordre establert,
és persona de cara al futur,
no idolatra la tranquil·litat
quan es basa en l’opressió.
No creu en la pau fundada
en la conservació d’un ordre injust.
No sols repeteix “feliços els pobres”,
sinó també “maleïts els rics”
El cristià no és un opressor,
abans prefereix que li tallin la mà.
No és un que no pensa,
perquè ja pensen per ell.
No és un satisfet,
sinó que té fam i set de justícia.
No és el que parla d’amor,
per oblidar-se de la justícia.
El cristià no és un desocupat,
mentre hi hagi un marginat,
ja que en els pobres i oprimits,
troba el seu Déu.
No calla per mandra i prudència,
no és un instal·lat.
No ofereix a Déu els diners,
que ha robat als seus germans.
No és cristià qui guarda la vida per a sí mateix,
l’aigua estancada es podreix.
No tem la presó, la mort,
Crist morí com un malfactor.
El cristià no dóna la raó al qui va millor vestit.
No creu en el diner,
ni amb diners, tampoc se’l pot comprar.
Lluís Espinal

Moviment de defuncions del quart trimestre de 2012 dels arxius de Cervera,
Sant Antolí i Sant Guim de Freixenet.
Parròquia

Nom i cognoms

edat estat

defunció

Talavera

Concepció Companys Trullols 84

viuda 21-11-12

Cervera

Josep Cornellà Beltran

90

viudo 24-11-12

Pallerols

Fina Gutiérrez Navas

57

29-11-12

Guàrdia Lada

Maria Rodríguez Sabaté

84

viuda 02-12-12

Civit

Maria Mas Bertran

81

viuda 03-12-12

Cervera

Adelaida Eroles Vilella

87

viuda 05-12-12

Tarroja

Francisca Verdés Xuriguera

86

soltera 12-12-12

Manresana

Fidel Soto Escudero

63

casat

Cervera

Rosa Gil Mena

85

viuda 15-12-12

Cervera

Nestor Diaz Valverde

22

solter 15-12-12

Cervera

Rosario Pons Pons

81

viuda 16-12-12

Cervera

Serafin Guerra Carrera

45

solter 16-12-12

Oluges

Baltasar Rosinés Codina

74

casat

14-12-12

Cervera

Fidel Soto Escudero

63

casat

15-12-12

Cervera

Josep M. Puig Giribet

48

solter 19-12-12

Cervera

Pau Bonet Codina

89

solter 22-12-12

15-12-12
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