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SÓC FORT EN LA MEVA FEBLESA

Som forts en la nostra realitat.  Serà feblesa i  serà, al  mateix

temps, riquesa, força; serà pobresa i riquesa. La joia de ser, que ve

de  saber  que  un  altre  em  coneix  com  sóc,  que  m'accepta  i

m'estima,  m’omple  el  cor  i  deixa  sense  eficàcia  el  desig  de

controlar què sóc, què faig...És així com Déu estima l'home. És així

com els  homes som a la presència de Déu:  no compadits,  sinó

estimats, valorats, apreciats.

La  gratuïtat  de  l'amor  de  Déu  és  pura  gratuïtat,  però

justament tan pura que no humilia, ni rebaixa. I la vida cristiana es

resumeix en l'adhesió de cor, profunda i agraïda, a aquesta gran

realitat.

Allò  que  fa  que  estigui  en  pau  amb  mi  mateix  no  és

precisament la consideració del propi valor, ni l’oblit de les meves

limitacions. Un home pot tenir consciència de valer molt però no
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troba la pau perquè no hi ha qui el valori. I un altre pot ser molt

conscient de les pròpies petiteses, i viure feliç perquè sap que algú

l'estima tal com és, el valora pel que és. 

La  pregària  m'ensenya a  valorar-me perquè em  posa  en

contacte amb Déu, que em valora. La pregària em fa acceptar a

mi mateix com a valor. I això no és falta d'humilitat. És veritat que

Déu em valora, és veritat que valc molt als seus ulls. Allò que sóc no

s'aguanta si no hi ha qui ho reconegui amb autoritat. Precisament

perquè jo no sóc meu, ni depenc de mi mateix ni tinc domini sobre

mi, necessito el reconeixement de fora per saber mantenir-me. Si

falta aquest reconeixement amb autoritat per part de Déu, podem

caure en la tendència de fer-nos centre  nosaltres mateixos, ja sigui

de  plaer,  ja  sigui  de  rebuig.  Tant  aquell  qui  es  complau  en  si

mateix, com aquell qui es desdenya i s'odia, es fa centre. I fer-se

centre sempre limita; aquell que es fa centre d'ell mateix es tanca

els horitzons del propi jo. Es giri cap on es giri, sempre topa amb el

mur de la pròpia limitació. La pregària ens "descentra", ens obre

cap  a  horitzons  infinits,  ens  fa  mirar  sempre  endavant,  mai

endarrere, ni cap els nostres pecats.

+ Miquel Estradé osb 

ELS  BISBES  DE  LA  CONFERÈNCIA  EPISCOPAL  TARRACONENSE

MANIFESTEN EL SEU RECONEIXEMENT I SUPORT AL PAPA FRANCESC

Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la

Conferència Episcopal Tarraconense, en nom de tots els bisbes de

Catalunya, ha dirigit una carta d’agraïment, suport i afecte a Sa

Santedat el papa Francesc arran de les acusacions rebudes en les

darreres setmanes en relació als casos de pederàstia.



«En aquests moments de dificultats», subratllen, «us fem arribar

el nostre reconeixement, suport i afecte personal i de tot el poble

de Déu que peregrina a les nostres Esglésies diocesanes, així com

també la nostra pregària fraternal».

Els  prelats  encomanen  al  papa  Francesc  perquè  continuï

anunciant «amb valentia i  determinació la joia de l’Evangeli» en

aquests moments difícils, i li mostren la seva proximitat i la de tots els

fidels  de  Catalunya.  «Ens  sentim  molt  propers  a  Sa  Santedat,  i

posem en mans de la Mare de Déu, que els catalans venerem sota

l’advocació de Montserrat, la vostra persona i tot l’exercici de la

vostra missió apostòlica», conclouen.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dijous 27 de setembre: de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal.

                          a les 19:30h recés “Gaudate et exsultate. Cap. 1”. 

Dimarts 25 de setembre: a les 19:30h Grup de Bíblia. 

CATEQUESIS

Dimarts 25 de setembre: a les 19:30h reunió de catequistes. 

Diumenge 30 de setembre: a les 11:30h Missa d’inici de curs i reunió

de pares. 

DIFUNTS

Dimecres 26 de setembre: a les 19h. Dfts. Juan Romero Evangelista.

Dijous 27 de setembre: a les 19h. Dfts. Adolfo Tudela Becerril. 

Dissabte 29 de setembre: a les 19:30h. Dfts: Miquel Espert. 



SANTORAL

Dilluns 24 de setembre: Mare de Déu de la Mercè. Festa. 

Dijous 27 de setembre: Sant Vicenç de Paül, prevere.  

Dissabte 29 de setembre: Sants Arcàngels; Miquel,  Gabriel i Rafael,

festa.  

ALMA, BUSCARTE HAS EN MÍ

Alma, buscarte has en Mí, y a Mí buscarme has en ti.

De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar,

que ningún sabio pintor supiera con tal primor

tal imagen estampar.

Fuiste por amor criada hermosa, bella, y así

en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada,

Alma, buscarte has en Mí.

Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada,

y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás,

viéndote tan bien pintada.

Y si acaso no supieres dónde me hallarás a Mí,

No andes de aquí para allí, sino, si hallarme quisieres,

a Mí buscarme has en ti.

Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada,

y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento

estar la puerta cerrada.

Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a Mí,

bastará sólo llamarme, que a ti iré sin tardarme

y a Mí buscarme has en ti.

                                                                          Santa Teresa de Jesús
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