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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Tu també, Senyor, tenies el teu full de
ruta. Volies aplegar en Déu tota la
humanitat i salvar-la de l’esperit del mal
que se n’havia ensenyorit.
I havies vist fer-ho partint des de més a
prop: el teu poble.
Les coses no van anar com esperaves. No
vas trobar la fe allà on havia de ser. I
deuries pensar, com diu el papa
Francesc: la realitat és superior a la vida.
Dóna’m, Senyor, la cintura i la lucidesa
de saber respondre sempre a les
necessitats de les persones concretes que
la vida em posa al davant.
Que no sacrifiqui mai una persona per
una idea, per noble que sigui. Consagrar
la vida a fer la teva voluntat és prova
d’una ànima generosa. Pensar que la teva
voluntat s’ha de complir de la manera
que jo em penso és símptoma de
fanatisme.

CELEBRACIONS
21 d’agost (dilluns)
10: FIDELS DIFUNTS

26 d’agost (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
27 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1: L’ASTOR

INTENCIONS de MISSES
Dijous 24: Família Solà Suárez
Diumenge 27: Rosa Cortadelles Forn.
Miquel Escolà i Maria Torra.
Conill 26: Encarnació Vilaró Caellas.
Pujalt 27: : Abda Pérez de Biñastre
Taché

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lectes 530.46 €
Capelleta S.F. 54.20 €

SANT MARTÍ: Col·lectes 355.34€

+ Consternació, consideració i respecte vers
les víctimes de Catalunya i
de tots els
atemptats. Que no falti
la nostra pregària de
consol
+ Serenitat i equilibri
sense condemnar ningú per raó de raça,
llengua o religió.
+Perdó perquè la nostra societat globalitzada, lliberal, capitalista i no massa
solidària, no treballa suficientment per la
justícia i la pau

S’ESTÀ PARLANT DE POSVERITAT,
comencem amb un petit article que ens
fa tocar de peus a terra i la setmana
vinent intentarem definir més la
paraula POSTVERITAT
No em refereixo a les grosses. Sinó a les
petites, a les que tenen un efecte mínim
o del que se'n diu mentides piadoses.
Per exemple algú et pregunta si
t'agrada la nova corbata o vestit que
s'ha comprat, és que no, però dius que
sí. Al cap i a la fi quina importància pot
tenir això? En canvi l'efecte és
substancial. Si dius que no, entristeixes
la il·lusió de l'altre i tu tampoc
t'emportes res. Si dius que sí, confirmes
la il·lusió de l'altre i de retruc et fa sentir
bé haver potenciat la seva alegria. Al
cap i a la fi, són diferents gustos estètics
sobre un complement d’indumentària.
Però i les mentides que diem per por
que l'altre no ens reconegui, o a perdre
la bona imatge que pensem que
projectem? Torno a les petites. Per
exemple, agafes el telèfon amb veu ronca
perquè t'acabes d'aixecar. És tard, matí
de diumenge. I al sentir la teva veu et fa:

"ui, que t'acabes d'aixecar?" I tu dius que
no. I torna a insistir. I tornes a negar. En
aquest cas o en altres similars que estem
fent? Provar de forma ridícula la
confiança de l'altre? No acceptar les
nostres
petites
i
simpàtiques
imperfeccions?
La historia ens ha demostrat que
mentir té gairebé en la majoria de casos
els seus avantatges. I des de ben petits
que descobrim el poder que té. Tot i que
de nens, era més fàcil que ens
enganyessin. Hi he estat pensant, en el
perquè mentim de forma més innòcua, o
de forma més agosarada, i se m'han
acudit aquests motius: per quedar bé,
per excusar-nos, per obtenir allò que
volem, per donar millor imatge, per a
no ser rebutjats, per a cridar l'atenció,
per a defensar la nostra autoestima, per
protegir la nostra intimitat i la dels altres,
per a estalviar o guanyar temps, per a no
ferir els sentiments de l'altre, per a fugir
de la veritat, i per sortir-nos ràpidament
d'un problema. Com veuen, poden haver
múltiples motius darrera d'una mentida.
La qüestió és que sempre s'han dit i
sempre se'n diran. (F.N.)

